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KANSIZLIK ve KEMiK hastaltklanna şifai çoktur. ZAAFI UMUMi 
Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 
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Emirganda, Mektep sokağında 30 fto 
lu hanede hizmetCji 

Pek Yakında Piyasaya Çıkacaktır. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 

Kalıgrafi ve Okul 
Defteri Satanlara 

Türk Maarif Cemiyetinden: 
Cemiyetin Okul talebesi ic;in basdırdığı ve Kül· 

tUr Bakanhğının tavsiye ettiği her ~eşit defter 
ve kahgrafilerin sallş yeri ISTArtBUL MARPUÇ· 
ÇULAR BOYACI HAH AL TlrtDA 44 rtUMARALI 
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Maliye Vekaletinden: 
Y ıavyada mal terkeden Türk tebaasının mallan 

ugos . ·· · · k"l 
k bı·1 alınmış olan tazmınatın tevzıı ıçın teş ı o 

na mu a ... 1 ll"k d 
l k ·syon tarafından alakadar ara taa u e e unan omı . 
binlerce dosya tetki~ ~dilme~te~ır. . . 

K · mesaisının netıcesınde tazn1ınatın şeklı tev 
omısyon . K · k 

· · b · etelerle ilan edilecektır. omısyon aran 
21 nıs etı gaz ( 9) 
na intizar eylemeleri ilan olunur. (2968) 633 
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Sizide 2-3 günde kurtarır. 
........................ 

l 
Fatih sulh ikinci hukuk hakim

iğinden. 

Cemalin Samatyada Davutpaşa 

Çardaklı hamam sokağında 33-N.lu 
hanede mukim Mehmet aleyhine oto
mobil garaj kirasından 280 liranın 

t 

n 
ahsili hakkında ikame eylediği dava
ın 9/ 10/ 935 tarihli celsesinde müd

deialeyh Mehmet ilanen tebliğe rağ
men mahkemeye gelmemiş ve vekil 

dahi göndermemiş olduğundan hc1k

kında gıyaben devamı muhakemeye 
karar verilmiş ve işgali inkar halinde 
yemin tcklü etmiş olduğundan bitta
lep i bu muamelenin dahi 1 S ğün 

müddetle ilanen tebliği karargir ol
makla yevmi muhakeme olan 4/ 11 / 9-
35 saat 14,30 da mahkemeye gelmedi
ğiniz ve vekil dahi göndermediğiniz 

• 
takdirde yeminden imtina ve rapor 

ve vakıaları ve işgali kabul etmiş ad
dolunacağınız ilan olunur. (15444) 

- Bayan HABiBE -= -
7009 No. bUetle -----------------------------------

o 
' LiRA --=: ve Bomonti'de Harp malulU tek gözlü --= BAY CELAL 18089 No. lu biletle --

-

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
• 

Tafsilat : Galata posta kutusu 

• 1255 -· 
7749 

ZAYİ - Mühürümü zayi ettim. 
Y cnisini alacağımdan eskisinin hük-
mü yoktur. Fatma Maide 

-

Umumı ; •şriyat ve Yazı ışl~rı Mü . 
diirü: Etem izzet BENiCE. Gazete
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. Is· 

tanbul. Ankara caddesi, 100. -
Basıldığı yer: TAN Matbaası 

lstanbul Posta T. T. Başmü
dürlüğünden: 

8077 

Sayın halkımıza bir kolaylık olmak üzere şehrimizin 
en kalabalık ve işlek yerlerinden sayılan Galatada Köp
rübaşmda Cenyo gazinosunun evvelce işgal ettiği bina 
muntazam bir posta ve telgraf şubesi haline konmuştur. 
Günün her saatinde açık tutulacak olan bu şubede şimdi 
lik dahili ve harici telgraf ve adi ve taahhütlü mektup k 
bul olunur. Havale, koli, abone ve post restant işleri es 
kisi gibi arka sokaktaki mahalli posta ve telgraf müdür 
lüğü binasında yapılır. Sayın halkımıza yine ayni ko 
laylıkları arzedilmek uzere Pangaltı, Beşiktaş, Fatih v 
Beyazıt gibi miihim mevkilerdeki merkezlerimizde tram 
vay caddeleri üzerinde en elverişli binalara nakledilmis 
tir. Bunlardan Pangalti merkezi günün her saatinde ai 
ğer üçü ise her gün saat sekizden gece yarısına kadar a 
çık tutulacaktır. Malf.ımaten ilan olunur. ( 6289) 

Milli müdafaa Vekaletinden: 
lstanbuldaki Kuleli ve Maltepe liselerile Bursadak 

Bursa Askeri Liseşinin 1 O ve 11 inci sınıflarına yenide 
talebe alınacaktır. Girmeğe istekli bulunanların bu mek 
tı~nleı·e veya Askerlik şubelerine hemen müracaatları i 
lan olunur. (328) (6165) 



f Tayyare Piyangosu 
dün çekildi 

"7009 Numara 
·~00,000 Liralık 
~1İkramiyeyi Aldı 
1ı o dk . . • n o uzuncu tertıp tayyare pı-
• yangosunun altıncr keşidesi bugün 

• Asri sinema salonunda yek ilmeğe 
e başl:mmıştır. Bugünkü çekilişte ka -
• zan<\n numaralar aşağıdadır: 

~200 bin lira kazanan 
1 

7009 
Bu numaranın 20 aşağısına ve 20 

iı ) ukarmna 500 er lira mükafat ve-
• rilecektir. 

,' 15 bin lira kazanan 
~ 10914 
r 

Bu numaranın 25 yukarı ve 25 aşa-s 
~ndaki numaralar yüz elli er lira 
mükafat kazanmışlardır. 

10 bin lira kazanan 
18089 

Bu numaranın da yirmi aşağısı ve 
yirmi beş numara yukarısı 150 şer lira 
mükafat alacaklardır. 

1500 lira kazanan numaralar: 

13637 17012 28441 13666 21917 
15140 22536 

1000 lira kazanan numaralar: 

15169 21492 15450 25489 27037 
23958 16920 283 13814 

200 lira kazanan numaralar: 
18826 3939 17795 8301 5054 

9234 10364 16508 9825 15394 
19412 17292 11842 20682 5447 

7675 26364 27982 2517 12228 
6663 23751 6941 20924 4690 

18612 25629 4863 25696 5696 
22078 24019 22261 24209 927!> 
27366 7850 20731 16015 19310 
16030 14461 76i9 19329 719 
18463 
3874 8912 28532 6113 7412 
6991 16945 3096 28950 29599 

18704 20254 9075 23463 

70 lira kazanan numaralar: 
10747 15953 20196 8214 20220 

7634 18448 3424 28706 7427 
50 26908 26888 25502 14614 

6284 17754 24609 3698 27536 
7971 19838 5291 16425 26526 

20539 19090 322 7249 5018 
23132 7125 :9622 2~~7,1 16259 

1017 17637 17325 291 J g 7522 
18918 3859 2826 24253 10556 
15035 1628 14473 27161 2146 

50 lira kazanan numaralar: 

J8662 9040 23376 18575 12334 
12533 7234 5163 26881 15440 
19794 25988 5564 21546 11053 
13413 22243 18133 9546 11851 
22380 5217 10735 3828 9840 
1.5357 15192 10000 26324 22380 

4775 16715 27149 3513 12375 
19398 29697 25802 21774 17425 

8338 20238 673 1816 2481!:1 
23579 21111 28625 18143 12020 
Z0996 6418 25450 14951 9246 
12748 555 5157 3516 25997 
1:5550 8490 8829 21008 13858 
28955 2410i 21189 16488 29957 

5860 8518 1784 13383 10631 
7510 6413 753 28082 19597 

2S742 28667 Z317S 29014 5545 
:3123 1207 lli29 19650 2365 
10142 2!!758 24308 9537 25191 
22315 10879 23391) 5645 7269 
16844 12.'i35 29570 2453 
14321 27564 3212 2609 8360 

5410 29398 9958 20078 2492 
10324 1109 6408 4200 23876 

1600 21215 28582 7877 24320 
27098 25354 14577 14.519 23711 

1150 7442 12234 26240 17948 
14748 19785 1404 18126 27707 
15379 9499 l J 467 19967 1223 
l8122 26571 16568 1709 17011 

878 

40 lira kazanan numaralar: 

8428 4341 11441 11669 17537 
7472 25730 17352 22543 14410 

] 5285 28052 11206 19513 21383 
7900 10547 15320 27998 14734 

24068 11722 4510 19633 6782 
21424 9020 28798 18303 694 

8787 20521 5703 22173 24328 
22025 16990 ı 1652 12223 2102 
28419 25102 29746 2644 163 
17004 29017 22853 19944 li713 
4687 21960 11878 5815 29364 

26208 2402 15327 9022 9819 
1088 5871 26910 12136 ]2457 

21049 5538 8049 29284 20909 
27343 15838 26847 21886 20114 
21879 27015 18515 28529 7753 
11691 186 108 1.'i 23203 19565 
8024 2578 W037 6283 12497 
8971 7939 18980 2281 14679 

17632 14360 14332 5687 28203 
22813 12756 1172.S 2892 S790 
14165 26558 9l06 5444 ~924Z 
27674 8397 3650 10578 8111 

3324 2336 16651 ıssıı 24244 
13762 16778 26173 23829 25177 
J7363 22401 18571 14578 21901 
294lfi 7265 3693 28306 5554 
25484 9154 10592 14214 25842 

4140 24492 26789 11" 21860 
16619 1012 12499 15491 5715 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbuı 
1S: Danı musiktsi. 19: Çocuk saati. Hi

r.§..vcler. Mes'ut Cemil. 19.30: Müzik Lejer. 
20: Şehir tiya trosu artistlerinden l. Galip 
konu,;uyor. 20.30 ; Radyı:ı car. ve tango 
orltestralan ve Bayan Bedriye TüzUn 
(şan) 21.3S: Son haberler - Borı;alar. 
21.50: Baynn Babikyan. Şan piyano rda· 
katile. 22.10: Plak ne!;riyatı. 

Kahire 
18: Plak. 18.30 : Tarım Bakanı tarafm· 

dan ~öylev. 19: Duyumlar .. l9.2'>: D11yum· 
lar. 19.35: Mehmet Sadık ve arkadaşları. 
20.30: Sörlev. 20.5S: M chmed Sadık ve ar· 
kadaşları. 21.40: Polis bandosu. Z2.15: 
Mchrned Sadık ve arkadaştan. 

BU kreş 
13.0S : Radvo orhstı·aı;ı. 13.40: Borsa, 

:1por. 13.53: Konserin sıireitL 14.15: Du
yumlar. H.30: Kom;erin süreği. 18: Sü'!l 
müzik. 19: Sözler. 19.20: Süel kon-ıenn 
ı;üreii. 20: Duvumlar. 20.15: Plak. 20.45: 
Sözler. 21: Radyo c:azı. 22.30: Duyumlar. 
22.45: Şarkılar. 23: Rale konsen. 23.45: 
Yabancı dillerle duyumlar. 

Var şova 
ııtıs: Plak - Söıler • 'MuhteliI. 21.45: 

Duyumlar. 21.55: Konferanıı. 22: Uzakta
ki vatanda,lara yayım. 22.30 : Miı:~h. 23 : 
Radyo orkestrası. 24: Scn:ler. 24.0S : Dans 
müzici. 

Budapeşte 
18: Bir prapb.anedeı1 role. 18.•0: Ame

le koro konseri. 19.45: Konfcraııs. 20.15: 
Salon orkestrası. 20.50 : Aktüalite. 21.30: 
Eilenceli yayını. 23.30: Duyumlar. 23.50: 
Çinıene milziii. 

Moskova 
19.20: Trio konser (Solistler tarafın 

dan). 10.30: Orke~tra. 22: Almanca. 23.05 
Fransızca. 

Laypzig 
20: Eglenceli miizik. 21: Duyumlar. 

21.J O: ''Vogıelhaendler.. adlı operet. 23: 
Duyumlar. 23.30: Dans. • NÖBETÇİ 

ECZANELER 

Yemiıte Bensason - Fenerde Hüsaınct 
tin - Ankara caddesinde Eşref - B~ya. 
ııtta Cemil - Kuçükpa~arda Yorgı -
Yenikapıda Sarim - K;ıragwnril.kte l:'~u
at - Kadıköyünde Buyuk ycldegırmenın· 
de Üçler - Şebzadebaş nda Asaf - Sa· 
matyada Rıdvan - Bakrrköyde Hilal -
Beşikta,ta Nail - Şehremininde A. Ham· 
dı - Hasköyde Halk - Kasımp~şada 
Merkez - Büyükadada Şinasi Rıza -
Heybelıde Yusuf - Galatada Kapriç -
Bostanbaşmda İtimat - Tcpeba~~da 1/ 
yoli - Tak!ıimde Tn1abaşı - Şışlıde Nar 
g-ileclyan - Eyüpte Hikmet. 

11682 
15664 
4265 

23641 
19701 
20422 
26542 

5986 
28782 
11899 
20954 

11179 
29788 
26788 
19385 

7819 
11494 

5878 
252 

18297 
12995 
27639 

4440 
19491 

5726 
29655 

696 
20210 
14086 
23694 
29990 

1284 
4044 

• 

17059 
14516 
16073 
16064 
19849 
8594 
6070 

26902 
25541 
21789 

1812 

Büyük ikramiyeyi 
kimler kazandılar 

13508 
18671 
13570 
3404 

12101 
5855 
6638 

27799 
4312 

16079 
4870 

200,000 liralık büyiik ikramiyenin 
birer parçası Ereğli, Konya ve Lüle
bU[.gazda. üç parçası da Is• anlıulda· 
dır. Büyük ikrami~·c lstanbulda Em~r 
gan Mektep sokagmda oturan Habı
be i' e Denizyolları idaresinde 100 me 
munın ortak olarak Kader gişeşin· 

den aldtklart biletlere !iıkmıştır. 
1500 lira kazanan 10914 numaralı 

biletin parçaları Adana. lzmir ve h· 
tanbulda, 12000 lira kazanan 27402 
numarah biletin parçalan Kastamo -
nu. Balıkesir, Izmir, Derik ve latan· 
bulda. 10000 lira kazanan 1889 nu· 
maralı biletin 2 parçası htanbulda
dır. Diğer parçalar satılmamı~trr. 

200 bin liralık ikramiyeyi kazanan 
Habibe, senelerdenberi piyankodan 
birşey çıkmadıgma üz~l~yor~us ... Bü
yük ikramiyenin bu sıkayetçı. muşte
risine çıktığını ögrenen bayı Cemal 
hemen bir otomobile a lryarak kadı
nın evine gitmijtir . • Kadınca~t~ı.n bir
denbire heyecana duşmemesı ıçm tV· 

vcla küçük bir ikramiye çık~ığı~ı söy 
!iyen bayi. nihayet iki yüz bın lıraıı~n 
kendisine isabet ettiğini haber vermıq 
tir. Habibe bu miijdeyi hiç itidalini 
bozmadan dinlemiş, bayi Cemalle bir· 
likte otomobile atlryarak dükkana 

clanmü' ve parasını almıştır. Habibe, 
yirmi bin liranın 500 lirasını h~en 
bayie hediye etmiş, kalan 19500 lıra· 
yı da İş Bankasına yatırmıstır. 

Bahtiyar kadın dün kendisile görü
scn bir mubarririmize şunları söyle • 
miştir : 
"- Ben aslan Kütahyalıytm. daha 

dört yaşımda iken annemin. babamın 
ölmesi vüzünden bir ailenin yanına ev 
latlık olarak verilmisim. Şimdiye ka
dar çok talisiz bir ·ömiir geçirdim. 
Bundan iki sene evvel Kütahyada ev
lendim. Faküt bazı sebepler beııi ay
nlmaga mecbur etti. Istanbula geldi
ğimdcnberi mütemadiyen Tayyare bi 
leti alıyordum. Bu kazanç. sabnmın 
mükifatı olsa gerektir. Şimdi Kütah
yaya giderek orada bulunan annemi 
ve kardc~lerimi alacağım. Doğruca 
Iıtanbula getirip yeı1eştireceğim ... 

Bir ba,ka talilj 
10000 liralık ikramiyeyi kaza;tanlar 

dan biri de harp malulü tek gözlü Ce
lildir. Uç eoeuk sahibi olan ve ayda 
ancak otuz lira kazanabilen Celal, ka· 
unç haberini alır almaz sevinçten ağ. 
lamıştır. 

SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

lSTANBUl.. ŞEHİR TİYATROSU 
HAFTALIK PROGRAM! 

s . 1().935 salı. Çar4amba Pen;embe Cu
ma günleri Ölçüye Ölçü ır;,.at akşamı 20 dıe. 

12-1 0-935 Cumartesi Çocuklara ımıt 15 
te. 12-10-935 Cumartesi akşamı Yaraşa. 
&aat 20 de. . 

13-10-935 Pazar Çocuklara z;aat 10 da. 
Puar giindıiz Yarasa ıı-aat ıs te. Pazar 
akşamı Yarasa saat 20 de. 

• 
T.EPEBAŞI BELEDİYE GARDENBAR 

Krşlrk salonu açıldı. Her ak$am müzik, 
dan~. varyete numaraları. Kabare nefis 
alakart ve tahMot yemekler ehven Hat
lar. Pazar günleri 17,30 da ı;;aylı dans, 
varyete, çay komple 75 kuruş. 

• 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Süı-eyya Opereti 

yeni kadrosilc Şaziye - H. Kemal l 1 İlk· 
teşrin Cuınadan itibaren her akşam 20,1.S 
de, Cumartesi ve Pazar matine 15 de 

EMiR SEVİYOR operet 3 rıerde 
Ya7.an : Yuııuf Sururi. Reste : Karlo Ka

poçelli. Fiatlar : 100, 75. 50, ıs. Loca: 
400 • 300, her tarafa tramvay vardır. 
• Alkaur : Şandu - Sihirli Ada. 
• ŞrJ; : Çalmm1s A'ik) r. 
• ipek : Altın Zihcıir. 
• Türk : Pr .. n& Türandot 
• Saray : Foli Berje. 
• Sürtu•r : Para Kralı. 

• Melek : Kasta Diva. 
• Yıldıı: : Moskova geceleri. 
• Milli : Calmmış Aşk - Derts ;z arka· 

dat lar. ' 
• Üıküdar Hale : Prens Ahmed. 

• DAVETLER 

Beşiktaş Halkevi Başkanlığından: 
Evimizde verilmekte olan yabancı 

dil kurslarına ilave olarak cuma ve 
salı ı:rünleri saat on vedide Galatasa
ray lisesi yabancı dil öğretmenlerin· 
den Bay Jurme tarafıı:ıdan Fransızca 
dersleri verilmeğe başlanmıstır. İs • 
teklilerin her gün kavıt için Ileşikta~ 
Halkevine başvurmaları. 

• 
C. H . P. B('yazıt Kamunu baskan-

hgından : Kamunumuıun 935-936 yı· 
Iı kongresi bu ayın I 4 ci pazartesi 
gÜnü akşam saat 20 de Şehzadeba -
şrnda Letafet apartmanında Parti ku 
rağmda yapılacaktır. Ocaklarımızda 
yazılı üyelerin bildirilen gün ve sa
atte kongreye gelmeleri. 

-ıstanbul-Komutanhğt j 
Satınalma Komisyonu 

illnlar1 

Ankara Hastanesi Ront
ken teşhis makinesinin ıs
lahı için tahmin edilen be
deli 8887 lira olan Rontken 
malzemesi kapalı zaif usuli
le eksiltmeye konulmuşdur. 
İhalesi 18 Birinciteşrin 935 
cnma günü saat 1 S dedir. 
Şartnamesi her gün öğle
den evvel Fındıklıda Satın
alma Komisyonunda görü
lebilir. Eksiltmeye girecek 
lerin 667 lira ilk teminat 
mektubu veya makbuzu ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 ün 
cü maddelerindeki yazılı 

vesikalarla birHkde teklif 
mektublarmı belli gün ve 
ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma Komisyo-
nuna vermeleri. ( 6085) 

7766 
* :(. * 

Gi.ilhane hastanesi mfıh-
tdif laboratuvarlar ihtiyacı 
olan alat ve malzeme kapalı 
zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 6824 lira 30 kuruş 
olup ihalesi 18 Birinciteş-
rin 935 cuma günü saat 
15.30 dadır. Şartnamesi 

her gün öğleden evvel Fın
dıklıda Satın alma Komis
yonunda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin ( 5 12) 
liralık ilk teminat mektub 
veya makbuzu ve 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü mad 
delerindeki vesikalarla bir
likde teklif mektublarım 
belli gün ve ihale saatinden 
en az. bir saat evveline ka
dar Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. (6087) 

7767 

E1•Jj:ibır~ AJ:!JLt1 
İzmirin Bir Aylık ihracatı itha
latından Bir Milyon Lira Fazla 
Tesbit edildiğine göre. ağustoı; ayt 

icinde lzmir limanından dış piyasala· 
ra yapılan ihracat, ayni ay ~ç~nd~ki 
ithalata nazaran kıymet ıtıbarılc 
1.134.233 liraya yakın bir fazlalık 
göstermiştir. lzmir Tecim ve Endüs· 
tri Odası tarafından hazırlanan son 
raporlara göre, ağ ustos iı;indeki itha
lat ve ihracat vaziyeti şudur : 

"193 5 yrlı ağustos ayı icinde !ima· 
nımızdan yabancı ulkelere 15803 . .5 
ton ve 1.689.747 lira değerinde iırün 
ve eşya gönderilmiştir. En çok eşya 
ve ürün gönderdiğimiz ülkeler: Ağır· 
lık itibarile 4674,8 ton ile ltalya. 
3518,9 ton ile Almanya, 2785 ton ile 
Ingiltere ve 1197,9 ton ile Amerika· 
dır. Değer itibarile 436 bin lira ile 
Almanya, 327 bin lira ile Ingiltere. 
229 bin lira ile ltalya, 94 bin lira ile 
de Amerika gelmektedir.Bu ay içinde 
Sovyet Rusyaya limanımızdan 384,9 
ton ve 181818 lira değerinde yün ve 
yapağı gönderilmi!ltir. Ayni ay içinde 
yc.banc1 ülkelerde~ limanımıza 2793,9 
ton ve 555515 lira' değerinde eşya ve 
emtia girmiştir. En çok eşya ve em· 
t.ıa getirdiğimiz ülkeler agrrlık itiba
rile 1229,2 ton ile Almanya, 484,2 
ton ile fngiltere. 368 ton ite de Rus
yadır. Değer itibarile de ı 7 6 bin ii
ra ile Almaı~ya, 92 bin lira ile Ingil
tere, 57 bin lira ile Italyadır. 
Yabancı ülkelere gönderdiğimiz eş· 

ya ve emtia giren eşya ve emtiaya gö· 
re miktar itibarile 13009,5 ton ve 
ll.3"233 lira fazladır." 

Yeni yıl piyasası 
Yeni yıl piyasası Ege üı ünleri için 

çok ümitli ve iyi fiyatlarla açı'mış
trr. Palamut ve zeytinyağı Uriinleri· 
nin satış vaziyeti şudur: 

Palamut 
"A~ustos ayında Izmir Borsasında 

muamele gören Çt;şitli palamutları:ı 
cinslerine göte kentali 190 • 455 ku
ruş arasında 2.6 7 8 kental satılmıştır. 
Geçen temmuz: ayı içinde 150 · 430 
kuruş arasında 3.830 kental satılmış· 
tı. Temmuz fiyatlarına göre ağustos· 
ta satılan palamutlar kental başına 
32,5 kuruş bir yükseklik göstermek
te ise de satıs miktarı 1.152 kental 
noksan olmuştur. 

Palamut ürününü:ı 934 - 935 ürün 
yılmrn son ayları olduğu cihetle sa
tıslan durgun gitmekte ise de fiyat· 
la~da dü~ükHik yoktur. Bu fiyatların 
eylul ayında da muhafaza edilcccği 
ümıdi kuvvetliöir. 

Geçen yılın ağustos ayı içinde mu
amele gören palamutlar cinı.lerine gÖ· 
re kentali 156 . 485,25 kuruş arasın
da 7. 1 78 kental ve bu yıl ağustos 

ayında l 90 • 455 kuruş arasında 
2.678 kental Scl•ılmtştır. Bu duruma 
göre bu yrl satılan palamutların fi
yatları geçen yıl ağustosunda sattlan 
palamut fiyatlarından kental başına 
lS.625 kuruş yüksek' ik görülmüş iı>e 
de bir aylık satış miktarı geçen yıl 
agustosunda satılan miktardan ı. '100 
kental noksan olmusttır. 

dan yabancı ülkelere 2231,4 ton ve 
79.656 lira değerinde palamut gönde
rilmiştir. Geçen yılın ayni ayında ise 
:?031,3 ton ve i9.890 lira değerinde 
palamut gönderilrnisti. Ağustos 935 
ayında gönderdiğimiz palamutlar ge
nel çıkı tutarmın miktar itibarile 
yü.ı:de 14,lZ, değer itibarile de yüzde 
4.71 ini bulmaktadır. Çıkı değ::ri fop 
masrana beraber kilosu 3,57 kuruş 
üzerinden. ağustos 934 ayında ise çı· 
\(1 değeri fop masrafla be raber kı1.1su 
3,93 kuruş üzcri:ıden hesap edilmiş
tir. 

Palamut üriinümüz her Glkeye 
gönderilmektedir. Ağustos C)35 ayın· 
da en çok palamut gönderdiğimjz iil· 
keler Amerika, İngiltere, Almanya. 
Italya ve Bulgaristandır. Amerika
ya gönderilen palamutlar genel pala
mut tutarmın miktar itibarile yüzde 
37,53, değer itibarile yiizdt! 28,10; 
lngiltereye miktar itibarile yüzde 
l 5,06; değer itibarile yüzde 15.16; 
Almanyaya miktar itibarile yüzde 
11,58. değer itibarile yüzde 13,fiS ~i
ni bulmaktadır. 

Ağustos 1935 avında limammıtdan 
yaba.net ülkelere 392,2 ton ve ..t9.580 
lirı değerinde palamut hulasası gön
derilmiştir. Geçen yrlm ayni ayında 
ise 490,0 ton ve 10.056 lira değerin· 
de palamut hulasası gönderilmişti. 
Ağustos 935 aynıda gönderdiğimiz 
hulasalar genel çrkı tutannın miktar 
itibarile yüzde 2, 48: değer itibarile 
yiizde 2,93 nü bulmaktadır. Bu çok 
palamut hulasasr gönderdi~imiz ülke
ler Amerika, Almaya, Bulgaristan, 
Avusturya ve Belçikadır. 

Zeytinyağı 
Zeytin ürünü bölgemizde bir yıl 

bol ve bir yıl da az olarak elde edil· 
mektedir. Geçen yıl bol iirün yılı idi. 
Bu yıl ise az ürün yılı olduğu halde 
zeytin ağaçlarında zeytinin ilk doğu· 
şu iyi bir safhada olarak kendini gös· ~ 
termisti. Sonralan yağmursuzluk 
ürünÜn 935 • 36 yılı rekoltesi. ürü
nün ilk doğuşuna göre 15 bin ton 
olarak oranlanmış ise de havaların 
kurak gitmesi yüzünden zeytin tane
leri hakkile büyUyememi~tir. Bu da 
elde edilecek yağ randmanınr azalt
maktadır. Bundan ötürü zeytinyağı 
rekoltesinin 1 O- 12 bin tona düşe· 
ceği kanığı vardxr. 
Ağustos 935 ayı içinde zeytinyağı 

üzerine borsada satış yalnız kilosu 

BORSA 

11 Birinciteşrin CUMA 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransu: fran~ı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 hviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
A vuı;.turya ııılin 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İı;veç Kuron 
Altın 
Mı:cidıy~ 
Banknot 

616.-
124.-
165.-
176.-
80.-
22.-

815.-
82.-
93.
Zl.-
33.-
22.50 
24.-
14.-

22.-
52.-

34.-
31.-

942.-
52,75 

232.-

1)19.-
1Z6.-
168.-
180.-
82.-
24.-

818.-
84.-
96.-
23.-
34.-
24.-
25.-
15.-
24.-
54.-
35.-
32.-

944.-
53.25 

234.-

ÇEKLER 

Panr. ürerıne 
tnıriliı lirası 
Dolu 
Liret 
Bclga 
Cenevre 
Leva 
Storin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Peıeta 
Mark 

Zloti 
Pensct 
Le1 
Dınar 
Ym 
Cnıao•ut. 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Caputıt 

12.05.50 
617.-

0.79.41.50 
9.75.86 
4.71.-
2.44.-

64.02 
1,17,46 

19.14,SD 
4,19.3~ 
5.80,65 
1,97,50 
4.21.-
4 Sl.40 

63,77.SS 
34,96.31 

2.78.31 
10.9& 

3,14,30 

1ş Bankaşı M iı- 92.-
,, ,, N. 9,50 
" .. H. 9,fıO 

Anadolu 3 60 23,-
.. 3 10() 38.-

Sirketiha:vriye 15' 
Tramvay 22.50 
Bomonti - Nelrtar 7,-
T~ka lUO 
Reji 2,13 
Aslan Çimento 8,25 
Merkez Bankıu;r 58,-
0srnanlı Bankası 22.-
Tıelefon 9.-
İttihat Deiirmencilik T,A,Ş 8,-
Sark Değirmenleri 0.70 
Şark Merkez Euanesi 4.-

ıSTiKRAZLAR 

Tu.rko Bor\;u 1 

" ııı 
E;İani " 
İstlluuı dahilı 

25,30 
22,70 
23.30 
9!1.-
95.-

::___• 
fenni SÜNNETÇı 

EMirt FiDArt 
Evlerde, hususi haıtanelerde 

acısı:ı ai.innet yapar. T eda-vi ça-

Ağustos 935 ayı içinde limanımız-

27 ,5 kurustan 26.500 kilo eski satış 
diyerek k;ydedilni1ştir. Geçen tem
muz ayında ise borsada hiç satış 
kaydt görülmemiştir. Ağustos 934 
ayında ise kilosu 24,55 • 24,94 kuruş 
arasında 190, 7 ton zeytinyağı satıl· 
mıstı. Bu yılın Tem.muz ve Ağu11tos 
ayİarında borı;a harici piyasa mahalli 
ihtiyaçlar için ufak partiler üzerine 
muamele yapılmıştır. Bu kabilden ol
mak iizerc Ağustos 935 ayının son 
günlerinde sabu':1uk y~glarm k~losu 
28, yerli yemeklık yagların kılosu 
29, yemeklik Ayvalık yağlarının da 
kilosu 30 - 32 kuruş arasında muhte· 
lif satışlar olmuştur.,. 

buktur Büyüklerin i•lerıne de
vamına mana olmaz. Beşik· 
tat Erip apartımanı Telefon: 
~ Kabine 44395• ev 40621 -• 

Devlet Derniryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 
ilanları 

itletme 

Muhammen bedeli 11500 lira olan hava çekiç ve mak
kaplan ile boya tabancaları 12. 11. 93 S salı günü saat 
l S .30 da kapalı zarf usulü ile Ankara da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 862,5 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalarr. keza kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,30 kadar komisyon reisliğine vermeleri' lazım
dır. Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden alma bilir. ( 633 8) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1119, 7 50 Metre mik'abı 
müskirat sandıkları lçın 
muhtelif eb'atta kereste. 25-10·935 cuma saat 11 de 
620 metre mik'abı Cibali 
fabrikası sandık.hanesi için 
tam boy kereste. 1-11-9 3 5 cuma saat 11 de 

Yukarda miktarı yazılı keresteler hizalarında yazılı 
gün ve saatlerde pazarlıkla satın almacaktır. Taliplerin 
şartnameleri almak için her gün ve pazarlık için de tayin 
olunan gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve mübaya
at şubesi alım satım komisyonuna müracaatları. ( 6365) 

İdaremiz ihtiyacr için şartname ve krokisine göre 
1000 adet kıyım bıçağı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Vermek istiyenlerin 25-10-935 tarihine müsadif cu
ma günü saa.t 14 de yüzde 7,5 güvenme paralarile Kaba· 
taşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo -
yon una müracaatları. ( 6173) 

• 

Açık arhrma 
Müzayede ile tabt 

llkteşrinin 13 üncü pazar günü sa• 
at 10 da Beyoğ]unda Surpagop Altın 
bakkal Cedidiye sokak (Fransız kız 
liaeıi arka kapıu karşısında 67 No. 
lu hanede mevcut ve maruf bir aile· 
ye ait kıymetli el!yalar a~ık artırm~ 
suretile satılacağı ilan olunur. Asrı 
ve üzeri vitrinli 9 par~a komple ye -
mek oda takımı, salon pomie takımı 
3 parça kanape, iki koltuk üzeri ka
dife döşemeli ve kuştüyil ile döşen
miş. defa 7 parça salon pomie takımı 
iyi halde kadife kapalı kanape 2 kol
tuk 4 sandalye tek aynalı dolaplar, 
mükemmel kadife ve muhare saJon 
perdeleri, çini sobalar. otomatik ye -
mek masası. Avrupa mamulatı mar
ketri salon vitrini, asri elektrik avi
zeler. gümüş pasta takıınlan, gümıiş. 
parçalar, Capon vazoları. kristal va
zo ve su takımları. sahibiı1in sesi sa
lon gramofonu, sedefli tabureler, İn
giliz para kasası, yağlıboya tablolar, 
ı 4 parça cedit emaye banyo odası te• 
ferrüati\e, hakiki İngiliz bronz kare 
karyolalar- 2 kişilik, biblolar, muşam 
balar. portmanto, havagazi ocağı ve 
saire hayli lüzumlu eşyalar. R. Gors 
ve Kallmann marka konser piyanosu 
çaprast te11i ve içi demir 3 pedallı. A
nadolu ve Acem seccadeleri. 

( 15452) 
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[ ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik Muvakkat 
muhammen teminatı 

kirası 

C~ğaloglunda Cezrı Kasım mahallesinde 
liılaliahmer sokagmda hadim Hasan Pa-
şa medresesinin 2 N. odası 24 l.8C 
Cagaloglunda Cezri Kasnn mahallesinde 
liadim Hasan Paşa medresesinin 1 N. h 
odası 30 2,2.S 

Yokarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat temı -
natr yazılı olan mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar ayrı ay
rı kiraya verilmek üzere açık.arttırmaya konulmuftur. Şartna. 
mesi levazım müdürlüğünde görülür arttırmaya girmek isteyen -
ler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber 18 ı ci teşrin 935 cuma günü saat 15 de daimi en
cümende bulunmalıdır. {İ) {6136) 

Fatihde Ferhat mahallesinde Çinili ha· 
nıam S. iki N. b Haot lCasım ağa mektebi 

Senelik 
muhammen 

kirası 

Muvakkat 
teminatı 

arsasındaki baraka 1 O O, 7 S 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde 
arka S. 4 4 ı N. h iki katlı dört odalı ev 80 6 
:Arnavutköyünde Lutfiye M. elçi S. 29/ 67 
N. 1ı iki katlı dört odalı ev 45 3;38 
Divanyolunda Hüseyin ağa M. Yeniçeri· 
1cr Cd. 38 N. lı 16 odalı Sinan Paşa 
medresesi 490 36, 7 5 

Y okarda semti, sen'~lik, muhammen kirası ve muvakkat temi • 
natı yazılı olan mahaller 936 senesi mayısı sonuna kadar ayn ay
rı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmu, ihale gününde 
talibi çıkmadıgından arttırma 18/ 1 ci teşrin 935 tarihine uzatıl • 
ınıştır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür arttırmaya 
girmek istiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 18/ l ci teşrin 935 cuma günü saat 15 
de daimi encümende bulunmalıdır. (l) (6392) 

Beherinin Muvakkat 
muhammen teminatı 

fiati 

40 taknn kıtlık lacivert elbise (kasketle 
beraber) 
40 takım içlik çulaki elbise ( caket pan
talon) 
40 takım haki keten elbise 
40 takım kışlık keten pantalon 

80 tane fircnk gömlegi 
160 çift çorap 

500 metro yerli çamaşırlık amerikan bezi 

2000) 
) 

1400) 136,50 
800) 
350) 

200) 
25) 3, 

36 10, 

80 çift iskarpin 400 24 
Konservatuvar yazı kısmı talebeaine lüzum olan ve yukarda 

cinsi sayısı tahmin bedeli ve muvakkat teminatı yazılı olan efya 
çeşitleri üzerine 4 bölüme ayrılarak ayn ayn açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesi ve nümuneleri levazmı müdürlüğünde gö· 
rUlür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. h arttırma ve eksilt
me kanununda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 28/ 1 ci tefrin 935 pazar
tesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (6391) 

. 

Hepsine 45 lira değer biçilen 100 tane eski galvanizli saç ile 24 
tane çam direk ve 22 tane 9 buçuk metro boyunda demir potrel 
Unkapanında Cibali caddesinde kanalizasyon makinaaı binasında 
açık arttırma ile satılacaktır. İstekli olanlar 15-10·935 sah günü 
saat ı 4' den 15 kadar orada bulunacak memuruna müracaat etme
lidir. {B.) (6397) 

Hepsine ı 5 lira değer biçilen Fatihte Saraçhanebafında Amca 
Hüseyin Paşa medresesinde bulunan yıkılmı' baraka ankazı sa -
tılmak üzer~ açık arttırmaya konulmu,tur. Şartnamesi levazun 
müdürlügünde görülür. Arttırmaya girmek iıteyenler 113 kurut· 
luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 29 1 ci teş 
rin 935 salı günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B.) (6385) . 
Senelik muhammen kirası 84 lira olan Beyazıtta Cumuriyet 

caddesinde 58 N. h ahşap dükkan 936 senesi Mayıı tonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul~uftU~. Şartname~i 
levazım müdürlügünde görülür arttırmaya gırmek ııteyenler 6 lı· 
ra 30 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera -
her 28 ı ci teşrin 935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. {B.) (6389) 

Uıküdarda Kuzguncuk mahallesinde Bozacı sokağında bulu· 
nan 44 No .h Şahindeye ait tahta ev yıkdnuya yüz tutmu,tur. Ya
pılan tahkikatla elde edilen adreslerde sahibi bulunamadığından 
ihtarname tebliğ edilememiştir. 24 aaat içinde ~bibi ~arafmdan 
tehlike giderilmezse belediyece yıktırılacağı teblığ yenne geç -
mek üzere ilanla bildirilir. (B.) (6379) 

Karaağaç müessesatı için lizım olan 8 bin kilo benzin pazarlı· 
ga konulmuştur. Bu benzinlerin hepsine 1840 lira fiat tahmin ol~n 
muştur. Şartnamesi levazım müdürlügünde görülür. Pazarhga 
gırmek isteyenler 2490 numaralı arttırma eksiltme kanununda 
yazılı vesika ve 138 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek · 
tubileJ>eraber 29 ı ci teşrin 935 salı günü saat 15 de daimi encü· 
mende bulunmalıdır. (6380) 

[EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI] 

ı - 80 12-10-935 cumartesi 
81 - 175 14-10-935 pazartesi 

176 - Daha yukarı 15-10-935 salı. 
Hayrat hademesinin Eyhil vazifeleri yukarda yazılı 

tarihlerde hiza]C'• rn<faki numara sıralarına göre verile
cektir. ( 63 7 3 ) 

lıtanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Bir tanesine biçilen eder 
680 kuruş olan ı 5 ila 20 bin 
tane Yün Battaniye kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi 1 S Birinci Teş
rin 935 sah ~ünü saat 15 
dedir. Şartname 680 kuru
şa M. M. V. Satınalma Ko
misyonundan alınır. Eksilt
meye girecekler 80 5 O liralık 
ilk inanç parası mektup ve
!'a makbuzlariyle kanunun 
i ve 3 maddelerinde vazıh 
belgelerle birlikte hazırla
dıkları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. Sa
tınalma Komisyonuna ver
meleri. (304) (5971) 

7671 

••• 
Bir kilosuna biçilen eder 

110 kuruş olan 30000 kilo 
kundura boyası kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

1 İhalesi 14 Birinciteşrin 935 
t pazartesi günü saat 1 1 de

dir. Şartname 1 85 kuruşa 
M. M. V. Satmalma Komis 
yonundan alınır. Eksiltme
ye gircekler 24 7 5 liralık ilk 
pey parası mektup ve mak
buzlariyle kanunun 2 ve 3 
maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte hazırladıkları 
teklif mektuplarını ihaleden 
bir saat evvel Ankarada M. 
M. V. Satmalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 305) 
(5972) 7672 

• • • 
1936 senesi Nisan niha-

yetine kadar Uç taksitte Af 
yonda Kor Anbarına tes
lim edilmek şartile 80000 
adet boz leçeden yapılmış 
matra kılıfı Kor Satınalma 
Komi~onunca kapalı zarf-
a eksiltmeye konulmuş

tur. İhalesi 21-10-9 3 5 pa
zartesi günü saat 16 da Af
yonda Kor Satınalıria Ko
misyonunda yapdacaktır. 
Tahmin bedeli 24000 lira 
ve muvakkat teminatı 1800 
liradır. Şartnamesi ve mü
hürlü nümunesi Kor Satın
alma Komisyonunda her 
gün öğleden evvel görülebi
lir. İstekli olanların muvak
kat teminatlariyle birlikte 
ihale saatinden bir saat ev
vel Kor Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 31 O) 
(6009) 7674 

••• 
Deni21i Garnizonu için 

137000 kilo Un satın alına
caktır. Teminatı 1223 lira 
tahmin bedeli 16440 lira
dır. İhalesi 17-10-935 per
şembe günü saat 16 da İs
partada Tümen binası için
de kapalı zarfla yapılacak
tır. Sartnamesi Komisyon
da mevcuttur. İsteklilerin 
ihaleden bir saat evvel Tü
men binasında Satınalma 
Komisyonıma müracaatla -
n. ( 312) ( 601 1 ) 

7615 
••• 

Beher metresine biçilen 
ederi 650 kuruı olan 2650 
metre kurşuni kaputluk ku
maş kapalı zarfla alınacak -
tır · Şartnamesini parasız al 
mak ve örneğini görmek is
tiyenlerin her gün öğleden 
sonra Komisyona gelmele -
ri ve eksiltmeye girecekle
rin kanuni 1291 lira 88 ku
ruş ilk inanç parası ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını 
2 lkinciteşrin 9 3 5 cumarte
si günü saat 1 1 den en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (347) (6349) 

Merzifon Garnizonu icin 
222000 kilo ekmeklik Un 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 26640 lira muvakkat 
teminatı l 998 liradır. İstek 
liler şartnameyi İstanbul. 
Ankara Levazım amirlikle
rinde ve Merzifon arttırma 
ve eksiltme komisyonunda 
görülebilir. İhalesi 28 Bi
rinciteşrin 935 pazartesi 
günü saat 15,5 tedir. Art
tırma eksiltme ve ihale ka
nunun 2 inci maddesindeki 
vasıflan haiz olan istekliler 
ihale gününde teklif mek
tuplarını teminat makbuz
lariyle birlikte saat 14.5 a 
kadar Komisyona vermiş 
olacaklardır. ( 3 2 6) 

• 

(6164) 7922 

• • • 
Müstahkem mevki amba-

rında mevcut 1480 çift köh
ne kundura 3 O Birinci teşrin 
935 çarşamba günü saat 1 l 
de açık artırma ile satılığa 
konmuştur. Muhammen fi
yatı 10 kuruştur. Buna gö
re teminatı muvakkate ak
çesi 12 liradır. Teminat ak
çesi İstanbul Komutanlığı 
muhasebe veznesine yatırıl
ması ve makbuzu ile talip -
lerin muayyen gün ve saa -
tinde Hadımköyündeki As
keri Satınalma Komisyonu
na müracaatları. İsteklile
rin bugüne kadar Mv. Le -
vazım ambarında bu kun
duraları her gün için göre
bilirler ve şartnamemizi de 
komisyonda okuyabilirler. 

(350) (6394) 
••• 

Demirköy için eksiltme 
ye konulan 12000 kiloma -
karnaya ve 24000 kilo tuza 
ihale günü istekli çıkmadı
iından eksiltme&l. l O gün u
zatılmıştır. İkisinin ihalesi 
l 7 Birinciteşrin 935 per
şembe günü saat 15, 16 da
dır. İsteklilerin Vize Satın
alma komisyonuna gelmele 
ri. (349) (6395) 

• • • 
Yerli Fabrikalar mamu -

!atından ve bir tanesıne bi
çilen eder 280 kuruş olan 
7 000 ila 10000 tane kilım 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 1 lkinci
teşrin 935 cuma günü saat 
15 tedir. Sartnaniesi 140 ku 
ruşa M. M. V. SatınalmaJto 
misyonundan alınır. Eksilt
meye girecekler 2100 liralık 
ilk inanç parası mektup ve
ya makbuzlarile birlikte ka
nunun 2, 3 maddelerindeki 
belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

(199) (6346) 
••• 

Merzifon Garnizonu hay 
vanatı için 328,000 kilo ku
ru Ot kapalı eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin edi
len bedeli ı 9680 lira mu
vakkat teminatı 1476 lira
dır. İstekliler şartnameyi 
İstanbul Ankara Levazım 
amirliklerinde ve Merzifon 
Arttırma ve Eksiltme Ko
misyonunda rörülebilir. 1-
halesi 28 Birinciteşrin 935 
pazartesi cünü saat 16 da
dır. 2490 sayılı kanunun i
kinci maddesindeki vasıf· 
lan haiz olan istekliler iha
le &iiniinde teklif mektup
larını teminat makbuzlariy 
le birlikte saat 15 e kadar 
Komisyona vermiş olacak
tır. ( 3 2 7 ) ( 616 3 ) 

7921 

Maliye Vekaletinden: 
21 32 Eb'adında ve beher Kutusu Yüz adet ki on 

bin kutu Karbon kağıdı a~ık eksiltme ile satın alına
caktır. Muhammen kıymeti 9500 liradır. İsteklilerin 
712 lira 50 kuruş muvakkat teminatları ile 18-10-935 
tarihine müsadif cuma günü saat on beşte Maliye Ve
kaleti Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona 
müracaatları. (2819) (6030) 

7737 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
Divanı Muhasebatta açık bulunan 35 ve 30 lira 

maaşlı birinci ve ikinci sınıf mürakib muavinliğine aşa
ğıda yazılı şartları haiz olanların Teşrinievvelin yirmi
sine kadar Divanı Muhasebat Baş Sekreterliğine mü
racaatları. 

1 - Mülkiye, Hukuk mektebleri ile bunlara muadil 
mali ve Ticari Yüksek İhtisas mckteblerinden mezun 
bulunmak. 

2 - Yaşlan 35 den yukan olmamak. 
3 - As~erlikle ilişiği olmamak. 
4 - Sıhhi durumu vazife yapmasına engel olmam~k. 
Yukardaki 4 şartın belgelerini Baş Sekreterliğe tevdi 

eylemek Ecnebi diline vakıf olanlar birinci sınıfa alı
nacaklardır. ( 2931) ( 627 3) 

8014 

Tarım Bakanlığından: 
Memurin kanununun 4 üncü ve S inci maddelerinde

ki vasıfları haiz olmak şartile Bakanlığımız yayın Di
rektörlüğünde kullanılmak üzere İngilizce ve Fransızca
yı Türkçeye ve Türkçeyi bu dillere çevirmeğe mukte
dir olan ve ileride arttınlmak üzere şimdilik ayda ( 12 5 
- yüz yirmi beş) lira ücret verilmesi takarrur eden bir 
mutercime lüzum hasıl o uğu evvelce ilin edilmişdi. 
:Müsabaka günü 23-10-935 çarşamba gününe kadar 
uzatılmıştır. Ankarada bulunan isteklilerin o &iinü Ba
kanlığımız yayın Dırektörlüğüne ve lstanbulda bulunan 
istekJilerin ise Vilayet Ziraat Direktörlüğüne aynı gün-
de başvurmaları ilan olunur. (6199) 7901 

Güzel San'atlar Akademısi Satın
alma Komısyonu Başkanllğından: 

Akademinin 977 lira 24 kuruşluk bedeli keşifli tami
rat1 2-10-935 tarihinden 18-10-935 tarihine kadar açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif ve saire Akademi idaresinden bedel.siz verilir. 
İsteklilerin Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair 
be!ge ile fenni ehliyetini gösteren vesika ve 72 lira temi
nat akçesile birlikte 18-10-935 cuma günü saat 14 te 
Yüksek Mektepler muhasipliğinde toplanan komisyon
da bulunmaları. ( 6140) 1sos 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komısyonu Başkanlığından: 

Jandarma eşya ve levazım ambarının ambalaj ihtiyacı 
için mevcut nümunesi gibi sekiz bin beş yüz metre kana· 
viçe açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 19-10-
9~ 5 giınlemecine rastlıyan cumartesi günü saat onda Ge 
dikpaşa Jandarma Dikimevi binasındaki komisyonu
muzda yapılacaktır. Kanaviçenin her metrosuna 15 ku
ruş baha biçilmiş ve hepsinin ilk rüvenmesi doksan beş 
lira 63 kuruştan ibaret bulunmuştur. Sart kiğıdı ile nü
mune hergün komisyona görülebilir. İsteklilerin ilk gü
vt;nme mal sandığı makbuzu veya banka kefalet mektu
t.u ve hüviyet cüzdanı ve artırma kanununda ve şart ka
Y.ıdm<la yazılı belgelerle beraber belli gün ve saatte ko
mısy'>nurnuza gelmeleri. ( 61 5 2) 7808 

Açık eksilfme suretiyle münakasa lllnı 

Akşehir Şarbaylığından: 
1 - Akşehir Kasabasının Takcometrik Haritası 

yaptırılacaktır. • 
2 - Kasabanın takribi vüsati 150 hektardır. 
3 - Belediyede mevcut ı 500 ve 1 /2000 mikyash su 

projesinin tesviye münhanili haritasından istifade edil
mek suretiyle beher hektar için bedeli muhammen 20 
liradır. 

4 - Münakasa müddetı 4 Birinciteşrin 935 cuma 
gününden başlamak üzere 8 Bırınciteşrin 1935 tarihi
ne miısadif cuma giınü saat 14,30 a kadar olmak üzere 
l 5 gündiır. 

5 - Muvakkat teminatı akçesi 225 liradır. 
6 - 2490 numaralı kanunun hükümleri dahiJinde 

münakasaya ittirik etmek isteyen taliplerin şimdiye ka· 
dar bu gibi itleri mdvaffakiyetle batarmış oldukJanna 
ve Y•Pnut bulunduklan haritalann aid olduğu makam
lar tarafından tasdik edilmiş bulunduğuna dair vesai· 
ki ibraz etmeleri mecburidir. 

7 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak ve fennı şart
name ahkamı öğrenmek isteyen taliplerin Sarbayhğa 
müracaatları ilan olunur. ( 6~56) ,948 
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Sovyet Sporcuları Bugün Geldiler 
. 

50 kişilik bir kafile halinde gelen misafirler Federasyon ve 
sporcular tarafından Büyükderede, güreşçiler ve denizciler 

tarafından Bebek önlerinde tezahüratla karsılandılar 

r ' 

Bugün öile üstü gelen dost Sovyet sporcularını getiren Çiçerin vapuru Galata rıhtımına ;yanaşıyor 

İstanbul, 12. A. A. - fstan· 
bul, Ankara ve İzmirde muhte
lif spor temasları yapacak olan 
Sovyet sporcu kafilesi, Çiçerin 
vapuru ile bugün şehrimize gel
miştir. 

50 kişilik bir kafile halinde 
gelen misafirleri Büyükderede 
Cevdet Kerim ve idman Cemi
yetleri İttifakı Umumi Merkez 
Üyelerinden Mahmut Saim kar
şılamışlardır. Karşılayıcıların 
ikinci partisini teşkil eden gü-
reşçiler, Sovyet sporcularını Be
bek önlerinde karşılamışlar, on
lardan sonra muhtelif kulüple
re mensup denizciler Beşiktaş- ı 
tan vapurun etrafını alw.tşlar -
dır. 

Çiçerin vapuru saat 11,35 te . 
Galata rıhtımına yanaşmıştır. 
Rıhtım muhtelif teşekküllere 
ve kulüplere mensup sporcular
la dolmuş bulunuyordu. Galata
saray, İstanbul Kız ve Erkek 
Liselerine mensup izciler de yer 
almışlardı. 

Her taraf Sovyet ve Türk 
bayraklarile süslenmişti. 

Vapur yanaşırken Sovyet ve 
Türk ulusal marşları çalınmış, 
iki taraf (Yaşa) ve (Horra) ses
lerile biribirlerini selamlamış
lardır. 

Misafirler, rıhtıma çıktıktan 
sonra İstanbul mıntakasmın ve 
24 İstanbul kulübünün mümes· 
silleri çelenklerini vermışler ve 
izci bir genç kız kafile başkanı
na rusça hoş geldiniz demiştir. 

Sovyet sporcuları otomobille 
ikametlerine tahsis edilen Pera
palas Oteline giderken halk ta
rafından şiddetle alkışlanmış-
lardır. , 

Sovyet Rusya her şeye oldu· 
ğu gibi spora da çok büyük bir 
önem vermektedir. Modem te
sisata malik geniş bir spor teş
kilatlan vardır Bu teşkil3ta 
mensup herkes. spor yapmak 
mecburiyetindedir. 

Sovyetler, (sağlam bir dima
ğın, sağlam bir vücutta bulun
duğuna) inanmışlardır. İşte bu· 
nun içindir ki, en küçük çocuk
tan, en yaşlı insana kadar, ken
di bünyelerinin dayanabildikle
ri sporu yaparlar. 

Onların, her yaştaki, insanla
ra göre muayyen spor sistemle· 
ri vardır. 

En küçük yaşta olan çocuk, 
hususi hocaların nezareti altın
da kültür fizik yapar, ve vücu
dunu daha ağ ır sporlara hazır
lar. Atletizm; Rusyada spor 
elmadan evvel hazırlıktır. Her 

Erkek ve kı% izciler 

sporcunun ner şeyden evvel bir 
atlet olması şarttır. Ondan son
radır ki, vücudunun uğraşabile-

ltarıılama mera&iminde 

ceği sınıfa ayrılır. 

Elhasıl Rusyada, spor, tam 
manasile kafa ile, bilgi ile tatbik 

... 

Sovyet sporcularının bayraklan Türk izci bölüklerinin bayrakları ile yan yana (altta) 

edilir. 
Sovyetlerde, eksik olan hiç

bir spor branşı yoktttr. Onlar 
bünyeyi, vücudu terbiye edecek 
her nevi hareketle meşgul olur
lar. Bundan dolayıdır ki, bugün 
kü Sovyet Rusyası, bedeni ve 
akli kabiliyet itibarile tarihe 
mal olmuş bulunan Çar Rusya
sından çok daha yüksektir. 

Sovyet Rusyanm, hemen her 
şehrinde mükemmel bir spor 
meydanı olduğu gibi, branşların 
icap ettirdiği vesait te, mebzul 
bir şekilde, vardır. Orada, sporu 
fert yapmiz. kütle yapar. 

1 
Bugün için Sovyetlerde tefer

rüt etmiş, dünya şampiyonu ol· 
muş, sporcu belki yoktur, an-
cak: ayni ayarda olmak üzere 
her kategoride, yüzlerce sporcu
ya rastgelinebilir. Nihayet bir 
gün gelir ki, bu yüzlerce sporcu 
aralarından en iyilerini ileriye 
atar. Onlar muhakkaktır ki, 
Rusyanm, belki de bütün Avru· 
panm en iyileridir. i 

Sovyet Rusyada herkes spor 
yapar demiştik. Sporun orada 
iki manası vardır. Biri, vücudu, 
bünyeyi kuvvetlendirmesi, diğe
ri de, bütün bir kütleyi, bütün 
bir ulusu, her an, seferber ola
bilecek bir durumda bulundur
mağa yaramasıdır. 

Bununla demek istiyoruz ki, 
Sovyet Rusya bütün ulusu ha· 
zır bulundurabilmek için spor
dan istifade eder. 

Sovyetlerde, her bakımdan 
kadın, erkeğin fal'kı olmadığı 
için; bu iki cins spor da yanyana 
omuz omuza yürüyebilir. 

Sovyetlerin milli günlerinde 
alınmış ve bize kadar ulaşabilen 
resimlerinde gördüğümüz gibi, 
tunç vücutlu Sovyet delikanlıla
rının yanında ayni diklikte, ayni 
çalakide kızlar da bulunuyor. 

işte bunlar gösterir ki, bugün 
kü Sovyet ulusu yetiştirdiği 
gençlik, daha doğrusu genç küt
le ile, daima ve her şeye hazır
dır. 

Rusların, en büyük stadları 
(Dinamo) stadıdır. Ancak bu· 
rası hakikaten kelimenin tam 
manasile bir dinamodur, çünkü 
bütün bir gençlik kudretini, kuv 
vetini. daha doğrusu her şeyi 
oradan alıyor. 

Bu stadyom, bütün sporların, 
toplandıkları makardır. 

1 Oraya kuşbakışile bakarsa-
nız, bir tarafta futbol oynandı
ğını, diğer taraf ta yüzüldüğünü, 
bir başka tarafta da. kürek çe-

kildiğini görürsünüz. O rada 
her spor yapılır .. Sovyet Rusya
da milletin her ferdi, sabah le. 
yin işine gitmeden evvel böyle 
kulüplere gelip cimnastiğini 
yapmak mecburiyetindedir. Ora 
da bunu, ne ihmal eden, ne de 
ihmal etmeği aklına getiren var
dır. 

işte Sovyet Rusya, gen 
elemanları böyle hazırlıyor. 

Bugün şehrimize gelecek 
lan Sovyet sporcuları da, demi 
yazımın içinde bahsettiğim, ay· 
ni ayarda olan yüzlerce, hattaı 
binlerce sporcunun içinden fış· 
kırmış olan (en iyi) terdir. 

lui kı%tarımı% Sov;yet sporculannı .sela mlıyorlar. 

Sovyet Sporcularla Spor 
Temaslarına Yarın Başlanıyor 
Bugün şehrimize gelen Sov

yet sporcuları yarın saat 11 de 
Taksim Abidesine çelenk koya
caklardır. İlk spor karşııaşması, 

yarın öğleden sonra Kadıköyün 
deki Fenerbahçe tenis kortların
da yapılacaktır. Tenis maçları 
12 de başlıyacaktır. 

Sovyet ve Türk futholculan 
saat on dörtte Fenerbahçe sta· 
dında karşılaşacaklardır. İlk es
krim müsabakası, yarın gPce 

20.30 ta Maksimde yapılacak 
tır. 

Belgrad da şiddeti 
Yer deprenmesi 

Belgrat, 12 (A.A.) - Dün ge~ 
Bosnanın kuzey bölgesinde Benaluk< 
da oldukça zorlu bir yerdepremi du 

yulmuştur. 5, 8, 10 ilktcşrin tarihle 
rinde de daha hafif depremler kay~ 
dilmiştir. Görülen zarar önemsiz v 
salt maddidir. 
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SAYISI 5 KURUŞ ISTANBUL 

:; ~:~ 
. . . 

Kanat Lazım· ! _ 

SAYI 174-3477 
On Birinci YIL 

SAHIPve 
'BAŞMUHARRiRi 

Mahmut SOYDAN 

TELEFON { Müdür : 24318. Yu1 itleri J 243151. 
İdare Ye Matbaa ı 24310. 

Bir Telgraf • • Negüs Orduları Kazanıyor! 
- --···-· .. -· ..... ______________ ..., _______ _...-----:::----------~__.. ..... _,.,,..._ ____ ~,_,,_.,,,.,_ .. _,.,....._... •. .-..... """""-----· 

lngilizler Diyorlar: ltalganlar Digorlar : 

"Harbi Bitirmek için Sliveyşi Kapamak 
Lazımdır. Bu .Q.ç Ha.tada Olacaktı~r ! __ l 

"Zecri Tedbirlerin Tatbiki Akdenizde 
r..a-.,,._ .• B __ i_r , ~ Hareketi Olacaktır!" 

·--------·-~ ~~ 

Adua Yakınında 
Muharebe 

Devam Ediyor! 
Savaş Çok Şiddetli 

Bir Şekil Almıştır 

Habeşler Adua ile Aksumu 
Aldıklarını iddia Ediyorlar 

ltalganlar Tekzip Ediyorlar 

Habeşler Kuyuldra Tuz Atıyorlar General Bono bir aakeri hareketı r.ı.;,. ediyor 

ita/ya Tasalıdır 

Kızıl Denizde Ve Süveyşte 
Abluka Yapılması isteniyor 

Eden Sür'atle 
Hareket istiyor 
Ablukanın ÜC'j hafta 
sonra başhyacağı 

söyleniyor 

Fransızlar İtalyanların 

çok güç durumda 

kaldığına kanidirler 

Cenevre, 12. A. A. - İngiliz 
ulusuna hitap eden ve radyo ile 
yayılan bir söylevde, Eden de· 
miştir ki: 

"Mühlet kabul edecek durumda 

Adisababa 2 A.A. - Ras 1 1iyet bilhassa orta cephede daha 
Kassa, as Seyum ve Ras Ruşi, fazladır. Fakat ~.?. tayyare faa
aralarmda tam bir irtibat temin liyetlerinin verdıgı muvaffakı • 
ettikten sonra, şimal cephesinde yetler pek azdı:. . . 

cleiiliz, zira, adamlar öldü.rülmek-

M ak l• neye Verı·ıı·rken·=...,,.....-- te ve evbarlılar yıkılmalıtadır. Ulu• 
lar Soayeteai lıuralmıuındalıi ama· 

l ca varmalı iatiyorsa, hareketimi:& 
••rİ olmalıdır. Bizim için eaki bir 
dost olan l talya ile hiçbir alıp &ıe• 
receiimiz yoldur. ltalyamn barı§· 

.ı. uo v 1-:"l:ı.a. ı,: .. J.•'\.\vvetJ,.. bir imparator. şımdılık daha A· 
mukabil taarruza hazırlanmak • disababada kalmaktadır. Sü Ba· 
tadırlar. kanı, Dessie karargihma git -

Bu taarruzun hedefi, Aduayı miştir. 
geri almak olacaktır. Muhare • Ras Seyum yapacağı taarru • 
be, ihtimal Marba yakınlarında zun hedefi, Makalle civarında 
Yapılacaktır. Şark cephesinde de Ras Güksonun İtalyanlara kaç
bir mukabil taarruz hazırlan • masile İtalyanların ellerine geç
ınaktadır. miş olan eski Habeş mevzileri· 

Bombalar atan ve ayni zaman nin geri alınması olacaktır. 
da makinab tüf ekle iş gören i- Bir çarpııma 
talyan tayyartlerinin faaliyeti, A-;tnira, 12 A.A. - Havas ajan~ı 
durmadan artmaktadır. Bu faa· aytarından: Dolaşan yayıntılara göre 

Hab•tlet ıimalde mukabil bir ta· 
Orruzo ha:aırlanmaktadırlar. Bu cep 
hede 100 bin kiıilik bir ordu top
lanmııtır. Mukabil taarru:aun ilk 
hedefi Aduayı geri almaktır. Muha 
r-ebe ihtimal Maraba yakinlerinde 
olacalıtır. 

Cibuti'den gelen telgraflara na: 
Zaran cenuptaki ltalyan kuvvetler• 
de Harraıla 50 mil yaklGJmıılar· 
dır. Bu ltavalideki /talyan taarnı.zu. 
nun makuıdı; Cibuti • Adiaababa 
3'olunu keamek ve Habefidana ya· 
pılacak .ilah ithalatına mani olmak 
fır. ltalyanlar böylelikle :aecri ted
birlere karıılıoymak arauftllldadır· 
lar. 

Bununla beraber ucri tedbir lilı 
ri Aurapada çok ilerlemiftir. l~gil
terenin Cenevreye memur Dlflfler 
Bakanı Eden, raJyo ile yapılan bir 
aöylevde: "Mühlet lıaybedecek za. 
manda değili:a. Zira adamlar öldü
riiLm.ltte; ev bark yıkılmaktadır/' 
clemiıtir. 

lngili~ gazeteleri ltalyanlar aley
lıine mütemadiyen ateı pü•ltürmelı· 
fedirler. Bunlar ekonomik ve finan
•al zecri tedb;rlerin tatbikını kafi 
WÖrmemektedirler. Şimdiden Sii· 
lley• kanalının kapatılmmı ve Kı
Zıld'eniıuleki ltalyan limanlarmın 
oblukaya alınma•İnı İ•teyeraler var· 
dır. Hatta bir /ngili~ muharriri bu 
ablukanın üç halta aonra yopılaca
iuu bile ya:amıftır. 

Adisababa, 12 A.A. - Kuzey cephesinden gelen ha
berlere göre Adua yakınında muharebe devam etmek
tedir. Muharebe çok şiddetli bir şekil almıştır. Habeşle
re göre, Negüs orduları kazanmaktadır ve İtalyanların 
zayiatı çok mühimdir. Ayni zamanda, Adua ile Aksu
mun Habeşler tarafından işgal edildiği Habeş mahafi
linde temin ~dilmekte ise de ecnebi mahafil buna inan
mamaktadır. 

\.,_•-=="""' 
Setit nehri civarındaki müsademeler
de. ıt'i1yanlardan 2 sübayla 30 asker 
~ ve yaralı vardır. Habeşlerin bu 
çarpışmalardaki kayıptan belli değil-

.. 

l 
dir. 

Demiryolunu kesmek 
Cibuti, 12 A.A. - Reuter ajansın· 

dan: İtalyan kaynağından gelen bir 
habere göre 3 İtalyan kolunun mu • 
sirrane ileri hareketlerinden takip et• 
tikleri amaç, Orta Habeşi~tan yayla
sı üzerinde birleşmektir. Avrup3lı me 
murlar, Adisababa • Cibuti ıierniryo
lunun kesileceğine ve Hab~ş payıtah
tının yakın bir gelecekte tecrit olu· 
nacağına inanmaktadırlar. 

Harrara ilerliyen kuvvet 
Cibuti, 12 A.A. - Reuter ıtjansın

dan: İtalyan çcvenlerinden bildirildi· 
ğine göre, Cenup cephesindeki 1tal· 
yan kıtaları Harrara 50 mil uzaklıkta 
bulunmaktadırlar. Bunların Harrara 
gelince Adiaababaya ve Cibuti demi
yoluna ulatmıya çalııacakları ilave 
edilmektedir. 
Sanıldığına göre, İtalyanlar demir

(Arkası 9 uncuda] 

Fran•ı~lar iae vasiyetin ltalyan
ların umdu~u gibi çıkmadıiını •Ö~ 
lemektedirler. 

Bunlara göre Muaaoliniyi ıimtli • 
den "tma" almııtır. Çünkü Habeı· 
ler vaman davanmaktaclırlar. 

Bu haritada ıimalde ltalyan ve Hatiet cephelerinin durumunu sıyah • 
çizgilerle. Ras ~eyyum ~~aatm~ taha.ffÜl mıntakaamı kara çizgilM"le; 
timali tarkidekı Aussa ı&t1kametmdekı ltalyan taarruzunu siyah okla 

Hatta bir Fran111~ ga~eteai bun
dan ötürü Alplerin öbür tarafın· 
daki aivas~l durumun altüat olman 
ihtimalinden bile bahaetmelıtedir. 

aal nwtoJloro "öntliiiünü 6Örrnelı
le lnwiltere lıadar •evinecelı hiç 
kimııe olamaz.. reami taahhütlere 
giripnİf bulunuyoru:a. Bunlan yap
malıtan kaçrnmamalıyu. 

Süveyşin kapatıl
ması ve abluka 

Londra, 12. A. A. - Spekta· 
tör şöyle yazıyor: 

"İtalyan • Habeş harbini so 
nuna erdirmek için en sağlam Eden Cenevreıle 

yol, Süveyş ~analının ya yukarı ı smı kesmektir. Ancak bu da, bir 
veyahut aşagı .kıs~mda, İtalya- harp kaziyesi olacağından, hiç
nın kuzey Afrıka ıle muvasala- [Arkası g uncuda] 

Mason t..ocaları Kaldırıldı, 
Toplantıları Yasak Edildi 
Ankara, ı 1 (Özel aytarımız 

bildiriyor) - T ü r k yüksel • 
me cemiyeti adım taşıyan teşek
külün (Farmasonlar cemiyeti) 
feshedileceği haber alınmıştır 
Cemiyetin gayrimenkulleri dev
lete intikal 'edecektir. 

Öğrendiğimize göre, iç Ba • 

kanlığı bütün Hbaylıklara dün 
bir tamim göndererek Mason 
localarında yapılacak toplantı • 
larm yasak edildiğini bildirmiş
tir. Bundan sonra, Masonluk 
amaçlarım güden içtimalar ya
pılmıyacaktır. 

, 

. 

ve bu cepheden gelecek taarruzu kartrlayacak veliaht ve Sü Bakanı 
kumandaamdaki Habeş kuvvetlerini siyah cephe hatları ile ve Jtalya· 
nın cenuptan ıimale doğru yapmak istediği hattı vasdı nokta nokta 
çizgilerle ve cenup cephesindeki ltalyan hareketini gene siyah oklarla 

" Opden miidafaa hatbnı siyah cephe işaretile ayırabilirsiniz. Sovyet sporcuları dün Çiçerin vapurile geldiler ve büyük törenle karşılandılar 
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Bir muallim. kitap olmadığı 
için. sınıf ta gazete okuttuğunu 
ve bu hazin tedbire başvurmak
ta yalnız olmadığını söyledi. 
Birçok muallimler çocukların 
eline basılmış bir kağıt parçası 
vermekte güçlük çektikleri için 
gazeteleri sınıfa ~okmıya mcc -
bur kalmışlardır. 

Büyükler için çıkan gazete • 
lcr. kücüklcr için yazılmış, fa • 
kat Kültür Bakanlığı tarafın • 
dan yerine yenileri verileceği 
teminatilc okutulması yasak 
edilen eski nıektep kitapların -
dan daha fazla mı çocuğa ya -
kındırlar? Madem ki. bu yıl ki • 
taplar vaktinde yetiştirilemedi; 
not tutturmak gibi yorucu ve 
akim, hele ilk sınıflar için tat -
bikı imkansız ve kıraat gibi 
derslerle alakası olmryan usulü 
kabule mecbur kalmaktansa bu 
yıl da eski mektep kitaplarının 
okutulmasına izin vermek, ted
risatın dissiplini, irltizamı ve 
kültürün esası bakımından, ya
sakçı prensipte ısrara mürec -
cahtır. Kültür Bakanlığının bu 
pratik tedbiri kabul etmek fik· 
rinc ısındığını gazetelerde mem
nuniyetle okuduk. Bu yıl da es
ki tarza devam edilerek Devlet 
Matbaasının çıkardığı kitaplar -
dan ortalıkta kalmıyanlar yeri
ne geçen yılın listesinde bulu -
nanlannın okutulmasma izin 
verilmesini dileriz.Böylece, dün
kü yaznnda bildirdiğim gibi 
Kültür Bakanlığının ayni mev
simde verdiği iki karar arasın
daki yüzde yüz tezada kurban 
olan talebe, öğretmenler, mek -
tep kitabı müellifleri, tabileri 
ve açtıkları kredinin tediyesini 
bekliycn matbaalar. hiç değilse 
bu yıl için, bütün kültür. mek -
teplcr, muharrirler. neşriyat ve 
matbaalar alemini bozguna ve -
ren maddi ve manevi zararlan
n m bir kısmından kurtulmuş 
olacaklardır. 

Peyrmi SAFA 

V eaikaları geri alınacak 
" ekaperler 

Ekonomi ve Inhi~arlar Bakanlrkla
rrnea hazırlanan yeni eksperler nizam 
namesi Devlet Şürasına gönderilmi~· 
tir. Nizamnamenin aldığı son şekle 
i:Öre, bütün eksperler ııkı bir kontrol 
altına alınacak, müşterisini aldatan. 
yanh ma\Umat veren eksperlerin ve· 
ıikaları eıinden alınacaktır. 

Mandıralarda yen1 
teaisat yapılacak 

Sütçüler cemiyeti, sUt nizamname· 
ıinin tatbikı mUnasebetile esnafa icap 
eden tebligatı yapmı tır. Birincika· 
nundan itibaren bütün sütçüler ayni 
çeşit elbise giyeceklerdir. Bundan 
ba ka pastörize süt istihsal eden man
dıralarda yeni tesisat vücude getiri· 
lecektir. 

Bir büyük kaçakçı tebekeai 
takip ediJiyor 

Gümrük Muhafaza tcşkilfıtı, cenup 
ıınırlanmrz civarında meydana çıka
rılan büyük kaçakçılık ebckesi etra· 
fında önemle tahkikat yapmaktadır. 
Oğrendiğimizc göre. şehrimizde bir 
ticarethanede de arama yapılmıf, 300 
top kadar ştıpheli kumaş müsadere e
dilmiştir. Bu kumaşların, diğer kaçak 
~ılıkla alakası olduğu zannedilmekte· 
d'r. 

No. 57 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEVI 

Zaten de anlamaması lixmıdı. Ce
mile bir otomobile atladı ve taksiyi 
yok\ltun batında beıklellerdc evine 
girdi, odatma çıktı. konsolun dört 
gözünü de açarak içinden temiz ç.a· 
maırr:lar, ye~ brr çift ipdc çorap 
ve balo elbi1aini çıkardı. 

Çabucak ve Çll"'Çrplak soyvndu. BÜ· 
tün vücudunu kolonya ile ovaladık· 
tan tonra ciyinmeğe baflach. 

Yamn aaat içinde huırlandı. Ay· 
nada kendisine balanıya doyamıyor• 
du. Ah bu balo elbisesi, ah o balo ge• 
ceU, ah, ah o öteki rece, ah 'bu ha
yat, ah bu mahal~ ah bu insanlar, 
ıah bütün inaanlar. ah bu ev, ah bu 
pen~, ah bu kapı, ah bu her#es, 
ah bu her ıey, ah ... 

içinde hudubuz bir sarhoıluk, bi
ribirine en a.z yÜın olan fCyleri biri· 
bitine lcatarak, yoğun~ mineı· 
tnn. keyfinin oyuncaiı yapmak arzu. •u '"'1.rdı. 

Aynayı tekrar konsolun üstünden 

Cumuriyet bayramı 
Büyük törenle r NE O i-~.~ ~~rsiniz? l 
Kutlu anacak 

'29 Birinciteşrin Cumuriyet bayra
mı bütün yurdda kutlulama öğrenegi 
C. H. Partisi genyönkurulu tarafm

dan hazırlanmıştır. Bu öğrenege gö· 
re, 28 Birinciteşrin öğleden sonra 
başJayıp 30 uncu günü akşamına ka· 
dar sürercek olan bayram yurd için
de bütün şehirlerde, kasaba ve köy· 
lerde, karada. denizde, havada, gece 
ve gündüz bliyük b:r coşkun ukla 
kutlulanacaktır. Memleket dış1•1da 

Türk elçi ve konsolos'ukla·ın· 
da da bayram töreni ile, elçi-
liğin veya konsolosluğun bulundugu 
yerdeki Türk vatandaşlarının iştiraki 
ile kutlulanacakt r. Caddelere ve alan 
lara asılacak kısa sözlerin ve yapıla
cak takların yerleri daha evvel tesbit 
edilecek ve binaların, alanların duru· 
muna göre düzenlenecektir. Hayir ce
miyetlerinin de fakirlere ve çocuklara 
verecekleri bayram elbi~leri bugün
lerde dağıtılacaktır. Devletin özel yö 
netgelerinin köprü, fabrika ve saire 
gibi yaptıracakları izerlerin temelat· 
ma törenleri ile bitmiş yapıların açıl· 
rna törenleri Cümuriyet bayramı günü 
yapılacaktır. Törenin düzenini ve 
halkın iıt:rahatini temin için Cümuri
yet alanımn bir krokisi yapılacak ve 
bu krokide, törene iştirak edeceklerin 
duruş yer' eri işaret edilecektir. Alan· 
da, en büyük buyurman ile süel ka· 
mutana bir tribün ve bunların yanın· 
da da geçide iştirak edemiyecck üni· 
formalı sübaylara, yüksek işyarlara. 
iğci) savaşçılara ve şehit anaları için 
iki tribün daha yapılacaktır. Son tri
bün (kahramanlar tıibünü) olarak ay 
nlacaktır. 

Geceleri elektrikten, lüksten, rad • 
yum lfımbaııınaan, fenerlerden ve me
şalelerden istifade edilerek ş•hirler 
baştanbaşa donanacak, minarelerde 
özel ziya tertibatı yapılarak devrime 
ait kısa söılerlc mahyalar kurulacak
tır. 

Devrimin heyecanını taı:elemek. art 
tırmak i~in şehir ve kentlere, yakın 
köylerden ulusal kıyafetlerile köylü -
lcr çağmlacaktır. Geçit resminin düz
gün yapılması i~in önceden tören du
ruşu krokiye göre düzen1eruniş ola -
caktır. Tören duruşunda başta ordu, 
erat, iğe.il savaşçılar, ihtiyar gaziler. 
ehit analan, üniformalı yedek sübay· 

)ar, jandarma, polis. izciler, mektepli
ler, sponular ve ulusal cemiyetler bu 
lunAca'k'tardir: Tören \SifUktcn s'ônr• 
muhtelif yerlerde 'Cğlenceler, konfe• 
rans'ar ve toplantılar yapılacaktır. 
Bayram şenliğini arttırmak için her 
tarafta müzik çaldırılacak, temsi11er 
verilecektir. Her ehir ve kasabada 
yurdun kurtuluş hareketini hatırlatan 
heykel. anıt ve ~ehitliklerc çelenkler 
konacaktır. Gece gündüz halk cadde 
ve alanlarda muzikalıırla mar~ söyliye 
rek gezinti yapacaktır. Bu gezintiler 
gündüz bayrak ve gece de me§aleterle 
olacaktır. Bundan başka maçlar. spor 
müsabakaları, güreşler, cirit oyunları 
ve at yan§lan yapılacaktır. Balolar 
verilecek, muhtelif ulusal oyunlar ve 
toplu eğlenceler tertip edilecektir. 

Rozet dağıhlmıyacak 
Ciımuriyet bayramının yüksekliği • 

ni ve özel iğini korumak için bugün• 
terde herhan i bir cemiyet rozet da· 
ğıtmıyacak ve para toplamıyacaktır. 
Parti ilyönkurul başkanları bayramın 
bu öğreneğe uygun olarak yapıldığı
nı genel sekreterliğe bildireceklerdir. 

Halk kürsüleri kurulacak 
C. H. Partisi genyönkurulu Cümu· 

riyet bayramında kurulması gereken 
halk kürsüleri için ikinci bir öğreneğ 
daha hazırlamıştır. Bu öğreneğe gö· 
re şehirlerin kalabalık, ha.kın en çok 
toplanacağı yerlerde kürsUJer kurula· 
caktır. Halk kürsUleri bayram günle
ıi sabahtan akpma kadar açık bulu
nacaktır. Kadın ve erkek 18 yaşından 

yere indirdi, dikine duvara dayadı, 
etelclerini kaldırarak diz kapıaklarm· 
dan, lime dor iskarpinlerine kadar 
vücudunun beın ipekten, hem de i
pekli bir adaleden aldığı cazibeyi ya· 
rı mest, yarı da teknik bakıılarla HY• 
retti. Kalbin yapamadığı şeyi kumat· 
tan ve etten be1cliyen bütün günün 
mlan gibi vücudunun Ye n.ıhunun 
c:iliımdan medet umuyordu. 

Bu tuvaletin ÜstÜM her günkü eıki 
rnantoıunu giydi. Ap.iıki taıhkta 
ka.rııama çıkan ablası: 

- Bu ne lalde? Nereye? Baloya 
mı? di~ aormuıtu. 

Cemile sokak kap11rna doğru hızla 
yüriiyerek: 

- Ne balosu? dedi. 
Fakat hiçbir şey söylemedi. Büyük 

bir hardcetin hız.ı İçine girdikten 
ıonra en haklı muhakemenin t~it
krini de hiçe sayan gözü ktzm11 bir 
kumandan gıöi, gayeainden baJka 
hichlr ~ görmüyordu. 

Y olCuıu "hızla çdcb ve 9tomobile 
atladı. 

Yerde, otomobilin keçeıi üstünde, 
k~tane kabuğuna benzer bir karartı 
vardı. Hemen ayeklannı bu kabuğun 
üstüne baıtn-dr. Ve onu ezdi, ezdi 
!bundan Wlhıi bir tat duyuyordu. E· 
zecek baıka ıeylu 8.radı. Buna o kn.-

Yol paraarna dair bundan bir 1 ıçın bunun ne kadar zor bir f•Y 
iki gün evvel y~dığım satırlara olduğunu aöylemeye hacet yok. Bu 
bu,,ün bir yeni ve daha parlak aay 1 istida muamele görüyor ve tabii 
la ehleyeceğu. adama hak veriyorlar ve nülua ka 

Malumdur ki; altmı~ )'01011 bi. adına da (1286 doğumlu olup yol 
tirmiş olanlardan kanun yol bede- bedelinden muaf olduğuna dair 
li alma%. Tanrılanmı%dan birinin ~erit verildi) J;ye ya%ıp altına br.
yanıncla çalıfan ihtiyar bir bahçe- tediyenin mühürünü basıyorlar, 
van var. Bu adam altmıfını çok· Şimdi iı bitti eleği/ mi?. Hayır. 
tan geçmiş. Elinclehi nüfus kciadı Bu sene tahsildar kapıya claya-
bunu gösteriyor. Nüfus haadı dev· nıyor. 

letin bir adamın fahınna verdiği en - Bahçevanın yol parasr? 

kuvvetli vesikadır. Bahçevan bu - ihtiyardır. Elindeki nülua 
nülaua güvenerek bedelden mual kaadıncla ya.zılı ... 
olduğunu iddia ediyor. Tahsildar 
dinlemiyor. Belediyeye gidiyor. Be 
lediyc dinlemiyor: 

- l•tida ver/ diyorlar. 

lıte kırta8İye denilen ha&talık 

bixim idare makinemize böyle Bİ· 
rer. Bir adamın elindeki nülu• lıci 
adı altmıf .)'afını bitirdiğini göde
rir.se n•den artık bir de istida ile 
müracaata mecbur olaun .. Amma 
bunu kime anlatıraını~? ihtiyar 
bahçevan inidayı veriyor. Okuma 
yazma bilmeyen bir )'Gflı adam 

Talebeye dersler 
Nasıl öğretilecek? 

Lise ve orta okul direktörleri dUn 
l..'"'lltilr direktörü Mehmet Eminin 
başkanlığında önemli bir toplantı 
yapmışlardır. Bu toplantıda şehirde
ki bütün okulların yeniden durumu 
incelenmiş ve bilhassa talebenin ders 
okuma vaziyeti etrafında görüşut
milştilr. Bu konuşmalardan sonra ve
rilen kararlara göre okullarda ders
ler gerektiği kadar öz türkçe okuna
cak. anlaşılmıyan noktalar öğretmen· 
ler tarafından talebenin anlıyacağı 
bir lisanla tekrar edilecektir. Bircok 
okullarda geçen yıllar ayni dcra bir 
günde üst üste birkaç defa okutulu
yordu. Bu cihetin de mahzurlu ol
duğu anlaşr'rıış ve dünkü toplantıda 
bithas!a yabancı dil derslerinin üst 
üste okutulmaması kararlaştırılmış· 
tır. Bu arada okulların haftalık der<ı 
programlarının yenilenmesi ve qu 
programların yukardaki karara göre 
düzenlenmesi de karar altına alınmı 
tır. Görüşmeler sırasında okulların 

talebe r.okhı ,::ouna da temas edilmiştir. - , 
Çocukların öğretmenlerden daha İ· 
yi istifadesi için bakanlıkça sınıflar
da 50 den fazla talebe bulundurul· 
mamasına karar verilmesi üzerine o· 
kul direktörleri bu noktaya önem ve
rerek kalabalık sınıfların tenhalaştı· 

rılmasma karar vermişlerdir. Fakat 
bunun için de bazı okullarda yeniden 
birer şube açılması gerekmiştir. Tale
besi çok okullarda birer şube açıla· 
cak ve bugünkü sıkışık' durum dl.izcn 
lendirilccektir. BütUn bu sebepler 
yüzünden okullarda hala normal bir 
tekilde tcdrisa t başlamamı§tır • 

yukarı her vatanda halk küraillerin· 
de söz soyliyebileccklerdir. 

htanbul proğramı 
Cümuriyet bayramının Istanbul 

programını hazırlamak üzere Genel 
bir toplantı yapı'mıştır. Şarbay vekili· 
nin başkanlık ettiği bu top1antıda her 
resmi yönetgeden bir murahhas bulun 
mu tur. Daire.terin hazırladığı hususi 
programlar gözden geçirilmiş ve bun· 
lara göre Istanbulun tören programı· 
nın hazırlanmasına baslanmıştır. 

dar ihtiyacı vardı ki, bulamazsa ra· 
hatsız olacağını hiuetti, ça.nla11ft• 
dan lcüçük bir pudriyer çılCa.rdı, yere 
atarak ayağı ik üstüne baıtı, kutuyu 
kırdı, pudralan döküp saçtı ve keçe
yi lekeledi. 

"Delirdim mi? diye dütünüyor, 
nedir bu yaptığım ıey?,, Ve Selimin, 
kulağında kalan aeıini hatırlıyarak 
ayni &Ö7Ü kendi kıendine tekrarladı: 
"Anlamıyorum!., 

- Ben onu tanımam, benim 
dclterdc i•mi var .... diyor. 

Böyle J•Y olur mu?. demeyin/ 
Olmuftur ve olacaktır. Çünkü yol 
paras:ı de/terlerine her gtu;en isim 
için beı kuruı verilir, tahaildarlor 
da yüu/e ile çalııtınlıraa ne deı>
fdin verdiği nüluıı lıaadını, ne de 
belediyenin verdiği huw.si ıerhi 

dinlemeyen böyleleri daima çıkar. 
Bi~ böyle düfiinüyoru%. 

Siz ne dersiniz ? 
~·-,,_,..) 

1 Uzüm istihsal ve 
Satışının himayesi 

Uzüm mahsulüne çok önem veril
mesi kararla tmlmış .ır. Bu sebeple 
Ekonomi Bakanlığı üzüm aatışının 
önemli bir şekilde tanzimini kararlaş
tırmıştır. Bu cıhet gereken tafsilatla 
alakadar bütün yönetgelere yayılmış· 
tır. Uzüm mahsu"ünUn daha iyi yetiş
tirilmesine çalışılacak ve bunun için 
de özel tertibat alınacaktır. Yeni üzüm 
yılına girmeden önce memleketteki 
teşekküller, yatılı kurumlar ve bilhas
sa inhi arlar vnf'•tı;ooi U .. U.u mUUaya• 
atıııJa bulunacaklardır. Kurum üzüm 
almak için ayıracağı tahsisat mikdarı
nı tayin edecekti\"', U ziim satışlarının 
bu suretle düzene girmesine çalışıl· 

dıktan sonra inhisar' ar yönetgesi piy.a 
saya nazım bir durumda bulu;ıacaktır. 
Bıınun için de lzmir ilbayının başkan 
lığinda 'Futkofistc inhiıııarlar ronetgc
ai direktörünün de bulunacağı önemli 
bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantı
da üzüm mahsulünün daha iyi yetiş· 
mesi, satışluın düı:ene girmesi ve da
~.a yapılması gereken tedbirler tesbit 
edilecek ve bu yolda kararlar verile • 
cektir. 

Şehirdeki ta,ıma vasıtalarının 
liıleai isteniyor 

İçişleri Bakanhğın!n bir yayımın· 
da, şehirdeki taşıma vasıtalarının bir 
listesi istenmektedir. Bu cihet alaka· 
dar yönetgelere yayılmıştır. Her yıl 
olduğu gibi bu yıl da şehirdeki bil· 
tUn kara, deniz ve hava ta ıma vası
talarının birer listesi hazırlanacak ve 
derhal bakanlığa gönderilecektir. 

Belediyeden geçmeden 
mahkemeye gönderilmiyecek 
Belediyenin gerek aleyhinde ve ge

rek le.hindeki dava!u için mahkeme· 
terden gelen bazı soruları muhtevi mU 
zekkereler, ait oldukluı şubelere gön 
derild ği zaman bu sorulara verilen 
cevapların doğrudan doğruya mahke· 
melere yollıındığl anlaşılmıştır. Bele· 
diye bu ciheti zararlı görmüş ve dün 
yaptığı bir yayımda müzekkerelere ve 
ri en cevapların belediye hukuk işleri 
direktörlüğünnen geçmeden mahkeme 
tere gönderilmemesini bildirmiştir. 

AnlamfYordu. içinde bir coıkun· 
luk, bir köpürü1, bir bbvıt ar. 
Sevgi değil bu. Kjn de değil. S.tka 
bir fey, Tuhaf bir ıenişleme, yayıl
ma, ezme, yaşatma, uzatma, çekme, 
vurma. koınuı. durma. haykmna, auı· 
mi\, dinleme, sıCTıuna, otunna, yatma~ 
ihtiyacı. Anlatılalt\f6'1!:. Hatta bunlar
dan hiçbiri değil. Belki hepıi, belki 
ıu veya bu. 

Düşünüyordu: Nahide; kızıyor 

KUÇUK HABERLER 
• Muhtelif vilayetlerin ilk tedrisat 

müfetti§leri tasarruf maksadile bu yıl 
açığa çıkarılmı!-ıtı. Kültür Bakanlığı, 
bu müfettişlere üç ay yarım maaş ver
dikten sonra. münhal bulunan vilayet 
tere yeniden tayin etmiştir. Bazı mU
fettişler mual imliklere tayin C<Llmi§· 
\erdir. 

• Belediye. şehrin toplanan çöple
rini Marmara açıklarına döktürmiye
rek, hususi fırınlarda yaktırılmasını 
düşünmektedir. Yapılan tetkikata gö
ıe. bunun için miihim bir tahsisata 
lüzum görülmektedir. Gelecek seneki 
bütçeye şehrin tem:zlik i~leri için ay
rıca tah~isat konacaktır. 

• Istanbul vilayet binası karşısın· 
da eski Şiırayi Devlet arsası üzerine 
yapılacak Adliye sarayının inşaatına 
önümüzdeki i'kbahar& başlanacaktrr. 
Bu hususta hazırlıklara başlanmı§tır. 
inşaata başlanmadan evvel buradaki 
binalar ı!ltimlak edilecektir. 

• 29 Birineiteşrin Cümuriyet bay· 
ramında Ankarada yapılacak geçit 
resmine Istanhuldan da izciler iştirak 
edeceklerdir. Bu yıl Ankaraya lstan
bulun dört lisesinden 100 izci gide· 
cektir. Her mektepten 25 izci gidecek 
tir. 

• Belediye dairelerinden birçoğu 
yazı makinesi istemektedirler. Beledi
yenin de tahsisatı yoktur. 1935 yılı 
bütce&ine konan tahsisat ancak müte· 
ferr-ik, önem'i işlere harea~ak ka· 
dardır. Bu sebeplerle diln &ubelere ya 
pılan bir yayımda yazı makinesi alına 
bileceği bildirilmiştir. 

• Avrupada bir tetkik seyaahtine 
c;ıkan Çinin Ankara elçisi General 
Hoyahötso lstanbula dönmüş ve An· 
karaya gitmi. tir. Pek yakında Anka· 
rada Türkiye ile Çin arasında bir ti· 
caret mukavelesi imıalanacaktır. Bu
na ait müzakerelere bugünlerde ba~
lanacaktır. 

• Ntifuı sayım bürosundan: Pa
zartesi saat on beşte Universite kon· 
ferans salonunda Eminönü sayım me 
murlarının yapacakları top'antı o sa
atte Rus ilimleri tarahndan kon(erans 
lar verileceğinden dolayı sah günü 
saat on beşe bırakılmıştır. 

Sovyet profesörleri Y alovada 
Ankarada toplanan Altıncı Tıp 

kongrC1linde bulunmak üzere Rusya. 
dan davet edilen dost Sovyet doktor· 
ları Yalovaya gitmişlerdir. Heyet bu 
gün Yalovadan şehrimize dönecektir. 
Heyetle birlikte Sovyet Rusyanın An 
hna büyük cJQ&i ~ ~..(1 da~ 
ctlrimiıe gehnektdlir. Do t Sovyet 
doktorları ~chrimizde birkaç gün ka
larak hastanelerimizi geıeceklcr ve 
buradan doğru Rusyaya dönecekler· 
dir. 

Muallimlerin derı ıu.tle'l'i 
Kültür Bakanlığı, orta tedrisat mu 

a'limlerinin haftalık del'6 mikdarını 

24 saat olarak tahdit etmişti. Orta 
mektep muallimleri. resmi mektepler
de okuttukları 24 saatten ba~ka, husu 
st mekteplerde de ilaveten ders alabi· 
leceklerdir. Ancak bu dersleri bu mek 
teplcrdc asaletn dğil, vekAlctcn oku· 
tacaklardır. Bakanlık çok kıdemli ve 
kıymetli hocaların mağdur olmamala· 
rı için böyle bir karar vermi,tir. 

Cezalandınlacak memurlar 
Müruru zamana uğrayan blediyeye 

ait evrakın noktan olduğ• anlatılmı~ 
ve bu sebeple. de teftiş heyetlnce, mil 
ruru zaman hadiselerinde ıuçlu duru· 
ma dUten kimselerin adreslerini bul
makta güçlük çekilmiştir. Diln bütUn 
ıubelere bir yayım yapılarak müruru 
zamana uğrayan evrakın her türlü ka· 
nuni muameleyi ihtiva etmesi ve aa- . 
rih o'arak tam bir tekilde gönderilme 
ıi bildirilmiıtir. Buna riayet etmeyen 
:neurlar cezalandmlac;aklardrr. 

mu? Anlamıyor. Selim; seviyor mu? 
Anlamıyor. Ne ittediiini anlamıyor. 
Ona timdi ne verseler memnun olur? 
Anlamıyor. 

Adreateki apartıman Kuloğlu so· 
kağında idi. 

Kapıyı Selim açtı. 
Cemile totduı 
- Yalnız mıyız.? 
- Tabii. 
Selim, portmantonun önunde, Ce

milenin üatünden eski mantNunu a· 
lmc.a, altmdan çıkan tuvaleti ıörün· 
c:e: 

- Ah, dedi, aman? .. 
Salona ıiı-diler. 

Cemile, orada SeJiın ,.okmuı vı'bi 
etrafına, Selim de maviler .-e alt•n 
lameler içinda giirelliiinin en bari· 
kulade ifadeaini bulan Cemileye ha
lı:ryordu: 

- Aman! dedi, bana bu pzel ıür
prizi hazn-ladıimı hiç ummuyordum, 
Cemile. Bunun için mi eve gittin? Ne 
muzip kızsın 1 Fakat ne tatlı muzip
lik! 

Cemile bu aözleri duymuyonnut 
gibi duvarların önünde guinerek re
simlere bfıkıyor ve soruyordu: 

- Bu kalabalık kimin reami? 
- Bilmiyorum. B\11'&11 bir arka· 

daınnın apartnnanı. 

BUDABbND~t 
ı<AOINLIK •ÇIN 

Kadının iş hayatına gi 
önüne geçilmez bir zaruret 
Bu zaruret sosyetenin akışr 
ileri bir harekettir. 

• 
İşte çalışan kadın çifte 

istismara tabidir. Birinci bildi 
miz istismar. ikincisi işten evi 
döndüğü vakit mutfak ve ç 
şır teknesi başında istismar 

• 
Bir erkek çalışıcıya göre. 

dın işleyicinin. bu ikiz istisma 
nı körüklemek istiyenler vard 

Kadını işten eve çekmek ta 
hin akışma zıt gitmek demek 
tir. Bu çekiş bir kısa zam 
için başarılabilse bile, enin 
sonunda tarihin akışı yine 
lunda yürür~ 

• 
Kadın işleyici ile erkek işle 

ci arasında bir fark yoktur. F 
kat bir iş ailesinin bu iki kolu 
biribiri karşısına birer rakip gi 
~ıkarmak istiyenler var. 

• . 
Kadınlık için ileri geri s 

söyliyenler, şu üstünkörü y~ 
dığım fikirleri hatırlasalar ı 
olur. 

Birinci Ulusal Türk Gineko\o 
Kurultayı toplandı 

Bütün Türkiyede mevcut kadın h 
kimlerinin iştirakile Ankarada Halk 
vinde 8· 10-935 de (Birinci Ulus 
Türk Ginekologi Kongresi) topla 
nuştır. Kurultayı Sağlık Bakanı Pr 
fesör Refik Saydam açmış ve çok t<ı 
metli bir söylev vererek bUtün Uyel 
ri selamlamış ve cümlesine mesıe~t. 
rinde muvaffakıyet ve memleket ıç 
hayırlı sonuçlar dilemiştir. 

Ondan aonra General Besim Orne 
Kongre başkanlığına seçilmi§ ve ru 
namede mevcut raporların tebliğ .,, 
müzakeresine geçilmi tir. 

Birinci rapor: Losalık intanları. 
Profcııor Y..!!ruın Tevfik. 

lkinci rapt.c • Kısırlık... ProfesO 
Ali Esat Birol 

Uçlincli rapor: Muthalfat iltihapl•· 
rının tedavisi. Dr. Ahmet A11m Onul 
tarafından tebliğ edilmi tir. 

ll' ........ ....;~ır ı;R~·-....... .t" • • " .. :ı-: · 
ci günü Gene \ r Mun~nn ti3!" 
kanlığı altında toplanarak raporlat1 
mü:ıaka§a etmiştir. 

1 Münakaşalara: An karadan Zeki 
Halil. Saim. Muzaffer. lzmirden f:l8' 

san Yusuf, latanbuldan B~im Oınef• 
Kenan Tevfik, Lipman, Refik MUnlt• 
Ali Esat. Ahmet Asım, ve Muzaffel 
katılmıştır. 

2 ikinci kongrenin yine Ankarada 
sene aonra toplanmasına karar veril~ 
rck raporlar ve raportörler seçiltıılı 
ve kongreye son verilmiştir. 

Sovyet profesörleri 
terefine çay . ı , 

Ankarada Uluc:;al Tıp lt')ngresıne ı. 
tlrak eden Sovyet Rus profesörleri şe 
refine yarın Uoiversitede bir çay vt 
rilerek tanışma töreni yapılac;ak't1' 
Törende bütün Univcrsite profesörle 
ri bulunacaklardır. . 

Nüfus aayımı 
hazırlıkları bitiyor 

Genel nüfus ı;ayımı haıırlıklar.ı ~ 
tirllmek üzeredir. Nilmerotajdakı e 
siklik er tamamlanmış gibidir. Y~ 
da Universite konferans salonun 61 
sayım memurlarma sayım hakkın e 
bir konferans verilecektir. Bu korıf 1 
ransta binden fazla memur bulunacl 
tır. 

- Nasıl bilmiyorsun? aratarınd' 
sen de vanm. . _ı 

- Vanm. Bir gezjntide ç.ckilJl"' 
reıim. Unuttum gitti. 

- K:im bu arkadaıın? MektePl' 
mi? 

- Hayır. Akrabam olur uzak~ 
Cemile birdenbire Selime clOıfl' 

rek iki elini birden tuttu: 
- Demek :yalnmz? dedi. 
- Evet. 
lki tarafa da kuvvetle aa.I~ 

ıoniu: 

- Demek Nahide ile d~ bu~ I' 
lirdiniz? • e' 

Selun evete benzC1' istekıi:ı bif' 
vap mmldandı. ., 

Cemile bir koltuia oturdu, aY~,ı 
yalc üıtünıe atb, birdenbire •.;.J' 
harikulade güzıel bacaklarını et 
rile örterek: 

- Burada ha? dedi. ~ 
Selim bu son ıualin manafnıf 

lamamıfb. 
- Nasıl? diye sordu. ~ 
Cemile birdenbire ayağa kıı. Jrıl 

Selime doğru yürüdü, onu bıt 
cakladı, geri çekildi: 

- Hiçi dedi. 
r Arkası \f3rl 
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Hasan Alinin eşyası ~ahndı Dükkanların 

Almanca Öğretmeni Vuren Kapanma 
Gencin Veni Bir Marifeti Saatleri 

. Ankara, 12 (Özel aytarımız bildi
rıyor) - Dün İzmir mebusu Hasan 
'.Alinin evinde garip bir hadise olmuş
tur. Tafsitaunı bildiriyorum : 

yeceğini söylüy~r v~ otomobi}den i
niliyor. Otomobıldckı adam hızmetçi 
Rukiyeye Evkaf apartımanına dönmek 
Uurc otuz kuruş yol parası veriyor 
ve eve dönmesini ayrıca tenbih edi
yor. Hadisenin birinci krsmı bitmiş -
tir. 

, Dün öğleden sonra saylav Hasan 
'.Alinin oturmakta olduğu Evkaf apart 
ınanrnda bir daireye telefon ediliyor. 
Ve bu kom unun Hasan Alinin evine 
§u malumatı vermesi rica ediliyor: 

"Hasan Ali Pulatlıya gidecektir. 
Frak, smokin ve diğer elbise ve eşya· 
1arı bavula yerleştüilerek gelecek o
tomobildeki adama v~rilsin . ., 

Bunun üzerine hizmetçiler eşyayı 
~aı:ırlıyorlar. Aradan bir müddet g~
tıkten sonra şoför Hayrinin idaresin· 
de 313 numaralı otomobil kapıya ge
liyor. Eşyanın gelen adama t~s~ c• 
dılmesi yazılmış ve Hasan Alının ım
zası atılmış, Kamutay samii? kartla· 
rından birini hizmet~iyc verıyor. 

Aradan nç dört saat geçtikten son· 
ra Hasan Ali eve geliyor ve hadiseden 
haberdar olunca vaziyeti derhal ı:abc
taya bildiriyor. Zabıta dün gece Lu 
~şle meşgul olarak faillerin izini bu
ltıyor ve bu işi yapanların Yenişehir
den tekrar bir otomobille eşyaları is
tasyona götürdüklerini ve birisinin 
ikinci mevki bir yolcu biletile Eski
şehir istikametine hareket ettiğini öğ 
reniyor. Bunun üzerine tren yolu gü
zerg~hındaki vilayetlere icap eden ted 
birlerin alınması bildiriliyor ve eşya
lar da tarif olunuyor. 

Ankara, I 2 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Şarbaylrk dükkan 
ve ticaretanelerin kapanma sa -
atlerini tesbit etmiş ve bu kara • 
ra göre 15 Teşrinievvelden iti • 
baren marangoz, doğ~ama fab
rikaları ve atelyeleri saat 18 de 
hırdavatçılar, aktarlar, kırtasi • 
yeciler, saatçiler, inşaat, elek _ 
trik, otomobil, fotoğraf malze • 
mesi satanlar, kuyumcular, cam 
cılar ,' manifaturacılar, tuhafiyeci 
ler, şapkacılar, kolacılar, terziler 
kunduracılar, demirciler, soba -
cılar, bakırcılar, elektrik, su, ka 
lorifer tesisatçıları, sarraflar, 
dökmeciler, saat 19 da; bakkal
lar, helvacılar, kuru yemişçiler, 
kasaplar, sebzecller, meyveciler, 

flizmetçi eşyayı teslim etmckl~ b~
~ber şüpheye düşüyor ve kendılerı
l. beraber Hasan Aliyi görmek için 
tidcceğini söylüyor. Eşyayı alan a
d.ı::ı hizmetçiyi otomobile alıyor . ve 
Otomobil Yenişehirc hareket edıyor. 
Sağlık Bakanlığının yanından Yeni
§chire dönüldüğ.ü zaman otomobil 
durduruluy.or. Para bozduruluyor ve 
,"{ enişehirde İsmet Paşa polis nokta
sının yanına geliniyor. Orada otomo
bilin kaf1rsma diğer bir adam çrkr -
Yor ve Hasan Alinin ziyafette oldu
ğunu ve eşyayı kendisinin götüremi-

Bu sabah öğleye doğru bu eşya, 
geçenlerde almanca muallimi Ludneri 
ağır surette yaralıyan Burhan adl1 bir 
şahsın elinde Bursada yakalanıyor. 
Burhan bu eşyaları kendisine diğer 
bir adamın verdiğini söylüyor ve Ka
raköy yolile Bursaya gittiği anJaşılan 
Burhanı Bursa zabttası tevkif edi-
yor vı keyfiyeti buraya bildiriyor. 
Ankara zabıtası bu eşyaları kenrlisine 
veren diğer adamın da yakal~nmasr 
için İstanbula gitmiş olma:!ı ihtima
line mebni İstanbul zabıtasına ruüra
caatte bulunmuştur. 

iki Azılı Katil Dün Sabah 
idam Edildiler 

• Adapazarı, 12 (özel aytarımız bildiriyor) - 193? s•·1• 'C',.ı~~
de Düzce yolunu keserek iki kisiyi.f\1.1:.: ..... 11 ve soygunculuk yapan 
Emin ve Zekeriya isminrt ... ;ıJ katıl busabah saat 3 de asılmış • 
~~ y 

Şarlita dör t Yugoslavyada 
Yeni vilayet Malları olanların 
ınud~ \:anıyor Alacakları tazminat 

. Ankara, 12 (Özel aytarımız- Ankara, 12 (Özel aytarımrz 
<lan)-Hükumet yeni vilayet ih- bildiriyor) -Yugoslavyada mal 
das etmeğe karar vermiştir. Bu terkeden Türk tabaasının mal -
husustaki kanun layihası iç Ba- larma mukabil alınmış olan taz
kanlıkta ha~ırlanmıştır. Yeni • rninatm tevzii için teşkil olu -
elen ihdas edilecek olan v'layel- nan komisyon tarafından alaka
ler Bitlis.' _!ia~~ri, Artvin .. ve darlara taalluk eden dosyalar 
ldu;at vılayetıdır. Murat ~ıla .. - tetkik edilmektedir. Komisyon 
Yetı Çapakçur, Genç ve Bıngol 1 mesaisinin neticesinde tazmina
kazalarım ihtiva edecektir. Bun tm tevzi listesi itan edilecektir. 
dan başka Dersim kazası da 
Munzur i mile bir vilayet ha • ~ ~e~ca~i leyli talebe. r s nrn ımtıhan evrakı 
ıne konacaktır. Ankara, 12 (Özel aytarnnız 

Yeni bir jandarma bölüğü bildiriyor) -•Kültür Bakanlı -
Ankara, 12 (Özel aytanmrz ğmda liselere meccani leyli ola 

bildiriyor) - Şehrin dış inziba- rak alma'Cak talebenin imtihan 
tını temin için Akköprü yakinin evraklarının tetkiki pazartesi 
de 100 kişilik bir atlı janr.iarma gününe kadar ikmal edilmiş bu· 
bölüğü kurulmuştur. lunacaktır. 

Osmanh Tarihinde 
Cinci Hoca Ve Mecnun lbrahim 

Ziya Şakirin gazetemiz için 

hazırladığı bu tarihi tefrikayı 

Pazartesi günü 
tıeşre başlıyoruz. Bunda yer 
Yüzü saraylarının ilk Raspotini 

olan Cinci Hocanın bütün ma -

rif etlerini ve 20 inci padişah Sul 

tan ibrahimin bütün delilikleri· 

ni okuyacaksınız. 

mahrukatçılar. sucular ekmek 
satanlar, berberler saat 21 de; 
lokantalar, gazinolar, kahveler, 
şerbetçiler, mahallebiciler, tü -
tüncüler, hamamcılar, saat 23 
de dükkan ve ticaretanelerini 
kapıyacaklardır. 

Celal Bayar'ın verdiği söylev 
Ankara, 12 A.A. - Ekonomi 

Bakanı Celal Bayar fındık kon • 
fransı üyeleri şerefine bugün 
Anadolu klübü salonlarında 
büyük bir çay şö!eni venniştir. 

Vekillerle, Kamutay, EkonC"
mi ve Tanm komisyonları üye-
leri ile saylavlarm ve diğer ba -
kanlıklar ileri gelenlerinin davet 
ı..:. ı. •• ıoo"1,,1ı:brJ bu şölen çok sa
mimi olmuştur. :,..__ __ _ 

Türkiye - Suriye tabiiyet 
mukavelesi 

Ankara, 12 A.A. - Türkiye 
ile Suriye arasmda iki taraf te -
balarının emlaki hakkında 932 
de imzalanmış olan itilafname 
hükümleri 11 birincit~rinden 
üç ay daha uzatılmıştır. 

Vergıler Ü%erinJeki 
tetkikler bitti 

Ankara, 12 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Finans Bakanlığı 
muhtelif vergi kanunlarında 
yapılacak değişiklikler üzerinde 
son tetkiklerini yapmıştır. Ec • 
nebi finanslarm mütehassısların 
memleket içinde yaptıkları tet
kik seyahatlerinde elde ettikle
ri neticeleri mütehassıslar bi • 
rer rapor halinde bakanlığa ver 

mişlerdir. 
_N_e_ı>_ş-eh~i,..r tarikatçileri 

Ankara, 12 (Özel aytarımrz 
bildiriyor) - Ağrr ceza mahk~
mesi reisinin hastalığı dolayısı
le Nevşehir tarikatçıları hakk:n-
daki kararı ayın 18 inde tefhım 
edecektir. 

Üzüm fiyatları 
İzmir, 12 A.A. - üzüm ku

rumunun bir müddettenberi ge 

rek zrnir gerekse hinterlandın -
da devamlı surette örden alması 

fiatlar üzerinde beklenen durlu
ğu sağlamlamaya başlamıştır. 

Düşmek ihtimali gösteren fiat • 
lar kurumun zamanında yaptı -
ğı müdahalelere bertaraf edil -

diği gibi üç gündenberi de fi • 
atlarda hissedilir bir yükselme 
başlamıştır. Borsada alışveriş ha 

raretlidir. Kurumun iç piyasalar 

da yaptığı nazımlık drş piyasa • 
larda da iyi tesir uyandıracak • 
tır. Kurum üretmenlerin malını 
satın almağı tercih etmektedir. 
Fiat yükselişinden do«Yrudan 
doğruya üretmenlerimiz bfayda 
görecektir. 

8 İlkteşrin fiatlarına nazaran 
7 ve 8 numaralı üzüm fiatları o
tuzar para 9 numaralı üzüm fi
atı da 40 para yükselmiştir. İyi 
mallarda da kalitesine göre 20 
paradan 40 paraya kadar yük -
selme vardır. Türkiye Ev Rraliçesi 

Bugün borsadan 10,364 çuval 
üzüm satılmıştır. Şimdiye ka -
dar yapılan satışın tutarı 290, 

J 769 çuvaldır. 

Askeri Vaziyet 
Asıl Habeş Ordusu Makalleden 
başlıyan Hat üzerinde Mukabil 

taarruza Hazırlanıyor 
MAZUR GÖRMELi ! .. 

insanın kendini beğen.oıesi kadar 
ayıp ıey yoktur. Büyük görmesi, 
yÜksek sanması kadar da aerscmce 
bir iş olamaz. Lakin bir cüceler ka
labalığında buluna buluna bir adam 
kendini devanaııı gibi büyük ve 
herkesten yüksek sanırsa biraz ma
zur saymalıdır. 

ltalyan • Habeı muharebesı 

kanlı safhalarına girdi. Şimal, ıı· 
mali şarki, cenup cephelerinin Ü· 

çünde de sava§ sürüp duruyor. 
Dün gelen telgraf haberlerine gÖ· 
re her üç cephede de askeri vazi
yet şöyle mütalea edilebilir. 

Şimal cephesinde 

Bu cephede Habeşler bir hiya
nete uğramı§lar, Adiğratın cenu
buna hakim ve Makalleye kadar 
uzanan hat boyundaki müdafaayı 
yapacak olan Ras Gülua kuvvet
leri bin kişi ve elinde bulundurdu
ğu 12 bin tüfekle beraber ltalyan 
ordusuna geçmiş; anavatanma 
karşı cephe almıştır. Ras Seyyu
ınun; harbin ilk anından beri ken· 
di kuvayi asliyesini MakaHe'de 
tahşit etmiş bulunmasının da Ras 
Güksa kuvvetlerine g!vensizliğin 

den Heri gelmiı bulunduğu bu ve· 
aile ile anlaşılıyor. Bu cephe üze· 
rinde belki Habeşler biraz arazı 
ve bir müdafaa hattı kaybetmiş ol 
makla beraber Makalle hattında 
tutunabilecek gibi görünüyorlar. 
Bu hadiseyi kaydettikten sonra a
ul cephe durumuna geçelim: 

1 - Adua etrafmdaki öncü Ha
beş kuvvetlerinin iz'aç ve yıprat
ma baskınları sürüyor. 

2 - Setit nehri boyunda şimali 
garbi adını verebileceğimiz yeni 
bir cephe teşekkül etmiştir. Bura
da en ziyade çete harpleri oluyor. 

3 - Adisababadan rumen bil
dirdiğine göre Raa Seyyum, Ras 
Kaaııa ve Ras Rua orduları arasın· 
da tam bir irtibat hasıl olmuştur. 
100 bin kiıiyi bulan ve muntazam 
olduğu Dıı.ı: .. .ile.n bu kuvvet muka
bil taarruza hazrrlanr;ror. 

4 - İtalyanlar Aduanın kendi 
elJerinde bulunduklarını bildiri
yorlar. 

5 - Akaum Habe~lerin elinde
dir. 

Süel muharririmiz yazıyor: 
tesüı ve kuvvayi külliyelerini yığ· 
mış bulunuyorlar. Yalnız ıon ge
len ha.herler Ausaa ovasında ltal
yan ilerilemesinin durduğunu bil
diriyorlar. Oncü Ha.beş kuvvetleri 
buralardan çekilirken esaaen pek 
nadir olan su kuyularını zehirle· 
mi§ler ve bu şekilde. ilerileyecek 
ltalyan kıtaatmı susuz bırakmı§
lardır. Bu bölgelerde ltalyanların 
daha ziyade ile~ilemelerine tanra 
re, lopçu bombardımanlarının, 

tank, zırhlı otomobil gibi vasıtala· 
rrnın pek yardımı olabilecek, Ha
be~lerle cereyan edecek olan mu· 
harebeler daha ziyade gayrimun
tazam Habeı kıtaatının vereceği 

GeriJlo harpleri olacaktır. 

Bu noktada; Desaie ve Magde
Ie cephesinde, yani asri Habet or
dularının muharebeyi kabul ede
bilecekleri dağlık bölgede Makal
ledeki ordunun da büyük bir ehem 
miyeti vardır. Orta Hahe§istanda 
asıl harp sürerken Makalledelci or 
du mevcut yegane ıoseden istifa
de ederek heın veliaht ordusunu 
takviye edebiliT, hem de Habet 
cephesinin sol cenabı vazifesini a· 
Iarak mütearrız ordunun sağ cena 
hını ve gerisini tazyik ve ihata ede 
bilir. 

Cenup cephesinde 

• Bir i, vesilesiJe elinden binlerce 
lira geçmi§ bir adama - açıktan 
açığa değil de - ima tarikile: 
"Paraları yedin!" diyenleri mazur 
saymalıdır, Çünkü onu diyenlerin 
eline o paralar geçse ancak dedik· 
)eri gibi hareket ederler .. 

• Kendi haset ve garazından baş-
ka uil his bl?S!lemiyen ve ba§ka 
kaygu giitmiyen iyi duygu yoksul. 
lan icin temiz İf ve saygıdeğer ha
reketler mevcut değildir. Onların 
bu yoksulluklarına değil, temiıı: i§
lerin bu ölçüdeki adamların takdi· 
rine maruz kalışına acunahdır. La
kin bir adama bilmediği dilden 
söylerseniz anlamaz ve anlama
makta mazurdur. Ben birini bili· 
rim. Şekerin tadını duymaz. Şeker 
tatlı olmadığı için değil, kendi ta
damadığı için. 

• Don Kişot yalnız bir lspanyol 
muharririnin karihaıında büyümüt 
ve ya§amıı bir heyula değildir. Her 
yerde Don Ki~ot'lar vardır ve (Ser
vantes) İn ya~altığından daha gü
lünçleri vardır. O kadar ki; değir
mene saldıran Don Kiıot'un bu ha
reketi dünyanın en ciddi tavrı aa• 
yılabilir. 

Don Ki~ot'un adı çıkmı~ ve ne ça .. 
re ki, palavra §ampiyonluğunda 
ölçü olarak elimizde bir o vardır. 
Gülünç somun pehlivanlarını hep 
onunla ölçeriz. Çok defa ölçülen 
ıeyler bu ölçüden artıktırlar. 

Bunlar eğer Don Ki§ot'tan daha 
gülünçse, Don Kişot'u mazur gör
melidir. Çünkü onlara yetişip on• 
lardan örnek alamamııtır. 

R. FELEK 

Bir komisere 
işten el fiektirildi 

lzmir, 12 (Ozel aytanmız bildiri· 
yor) - Nafia müesseseleri komiseri 
Mahmut Ekreme, Bayındırlık Bakan· 
lığınca . g.ör~teı:ı 1üzum ~zerine işten 
el çektırılmıştır. Bu hadıse, son tef
ti§lerin sonucu ile ilgilidir. Yerine 
başmüfettiş Hiijpi vekaleten atannu§ 
tır. 1 

·= Bu harp durumu içinde l talyan
ların baakınları karşıladıkları, kuv 
vetli öncü Habeş kıt'alarile çarpış 
tıkları, Adiğrat istikametinden ce
nuba doğru Raı Güksa'run açtığı 
yolun bo§luğunda ilerlediği ve bu 
cephedeki ltalyan kuvvetlerinin 
şimdi taar&'Uz etmekten ziyade hu· 
lunduklan yerleri tahkim etmek 

ltalyan ordusunun Ogaden cep· 
hesin de HatTar' a 50 mil kadar 
yaklaştığı Romadan bildiriliyor. 
Bu cephede ltalyanların Dolo mın 
takasında Habeş kuvvetlerini böl
mek ve aaıl Somaünin şimalindeki 
sınırdan ve Valval ,imalinden i
lerilemek istediği anlaşılıyor. ltal 
yanların ilerilediği bu ıaha çöldür 

ve modern harp vesaitinden istifa
deye çok elverişlidir. Fakat, bu 
ilerileyiş ancak dağhk araziye ka
dar ufak tefek ha'rp\erle mÜm· 
kün olabilir. Italyanlar Milmiye 
kadar geldikten sonra Ogaden'de 
birinci cenup Habe, orduıu ile kar 
şılaşacaklardll' ki, General Vehi- Bir yılda 326 
bin kumandasında olan ve so bin Banka soyulmuş 
kişilik kuvvetle ilk çetin harbi ya- N ev· Y ork, 12 A.A. - Aıne • 

' geri hizmetlerini düzen lemek, yol 

pacaklar demektir. Buradaki kuv- rikan bankerler cemiyetinin 
vetleri mağlup edip ilerileyebil- neşrettiği bir istatistiğe göre, 
dikleri takdirde de aaıl 100 bin Amerika bankalarındaki hırsız. 
ki,ilik ikinci Habeş ordusu ile kar • lık miktarı, önemli surette azal-

ı kJ maktadır. 
ları yapmak, korunmak ve yeni 
bir ileri hareketinden ziyade ansı
zın gelebilecek bir mukabil taar
nızu bekledikleri anlatrlıyor. 

~· a~aca ardır ki. talii harp ken-
d·ı · ··ı 31 Ağustos tarihinde biten ı erıne gu düğü takdirde Harrarı 
ele geçinniı ve şimendifer yolunu yıl içinde 326 banka soyulmuş • 
keaınit olabileceklerdir. tur. Buna mukabil 1934 sene • 

sı Cle soyulan bankaların sayısı 
Habetlilerin İse Setit kenarla

rından Makalleye kadar 4263 ra
knna yükselen dağ silaileııi içinde 
100 bin ki,ilik pirade ve ııüvariden 
müte,ekkil bir sed lesia ettiklen 
görülüyor. Bu takdirde ltalyanla· 
ra karşı Habeş ıağ cenahım Raı 
Seyyuın, aol cenahını Raı Kassa 
ve merkezini de Raa Rua kuvvet· 
leri tetkil ediyor demektir. Bun· 
lar mukabil taarruza kalktıkları 
takdirde farktan dl\ bir taarruz 
ya~rnazlaraa ancak takip edecek· 
lerı hedef Aduayı iılirdada ve 
mümkün olabilirse burada bir iha· 
~a yapmaya ve ltalyan kıtaatım 
geriye •Ünneye matuf olabilir. 

Simalişarki cephesinde 

Hulasa 

Bütün bu vaziyetlere göre ti· 
maide yer yer muhl\rebeler olu
yor ve aaıl Habeı qrdusu Ma.kalle· 
den batlayan hat üzerinde muka· 
bil taarruza hazırlanıyor. Şimali 
ıarkide Italyan kıtaatı Aouasa o
vasında hızını kesmit olmakla be· 
raber Aouach nehrin boyunu tut
mak için orta HabeşhlAnı istihdaf 
eden bir ilerileme yapıyor. 

Cenup cephesinde ıimlll kolu 
Oga.den iıtikametinde yürüyor ve 
Habe§lerin ilk kuvvetli müdafaa 
hat1anna yaklaııyorlar. 

• * 

Italyanlar bu cephede Aouaaa ,. 
ova.sına inıniılerdir. Bu vaziyette 
2063 metre irtifadan birdenbire 

"""' fi Genel Nüfus SAV IM I 

20 ilkteşrin Pazar 
10 • 15 metreye düpnü§ oluyorlar. 
Bu saha Dessie'ye kadar çöldür. Sayım günü hiç kirnse sokağa çık. 
Ve ancak De&ııie ve Magdala'da ınayacağ ıiçin, her çeşit ihtiyaçları-
Habe, dağları gene 2800 metre • ruzı daha önce temin ediniz. 
den 4300 e kadar yükselmeye baş 
ı ı Başvekalet ar ar. Burada Italyan orduıu ta- ı 
biyeıinin orta Habeıistana sarkıp statistik Umum Müdürlüğü 
Aouaaa'yı alrnak ve Aouach nehri '--------------.,) 
boyunda tutunarak Harra.rdan ge =!!""!!!!!!""'"'--~--..,_---_~""!----===:.. 
lecek cenup kuvvetlerile birle§• Habefistan'ın Ankara İfgüderi 
mek, tren yolunu kesmek, Adiıa· Bükreş, 12 A.A. - Habeşis-
babayı tecrit etmek ve ortadan Ha t A k · anın n ara işgüden, Ato 
be§İııtanı vunnak l Buna karıılık ta 
Habeı veliaht ordusu 4300 metre Markos, buraya gelmiştir. Ga • 
irtifada Magdala'da Habet Sü zetecilere söylendiğine göre, Ha 
Bakanı da 2600 _ 3800 metredeki beş imparatoru, kendisi Balkan 
Dena.y bölgesinde karargahlarını devletlerile Habeşistan arasın ·
kurmuı, ıimalde olduğu gibi orta- da ekonomik ve hatta diploma -
da da ltalyan kıtaatına kar§ı dağ- tik ilgiler kurmak imkanlarım 
lık arazide asıl müdafaa hatlarını incelemeğe memur etmiştir. 

422 dir. Bu yıl haydutların A • 
merikan bankalarından çaldık -
ları para miktarı 1.414.788 do
lardır. 

Bunun büyük bir kısmı sigor
talıdır. 

Geçen yıl calman para mikta
rı ise, 1.992.000 dolar idi. Bu 
hırsızlıklar esnasında 2 memur. 
bir geçici ve 9 polis öldüğü gibi, 
hırsızlardan da 20 kişi ölmüş • 
tür. 

Sovyet dostları 
Berlin, 12 A.A. - Havas <:ı • 

Jansı aytarmdan: 
Almanyada bir "Sovyet Rusya 

dostları cemiyeti,, ile bir de "ko 
münist gençler birliği,, kurmak 
teşebbüsünde bulundul;larm -
dan ötürü, eski komiinistlerden 
14 kişi hakkında 21 aydan 5 yı· 
la kadar hapis cezaları veril • 
miştir. 

Bir uçak kayboldu 

Marsilva. 12 A.A. Dün 
Marsilyadan Kahireye uçakla 
hareket eden David Llewcllyn 

e Madam Uyndham'dan hiç ha 
ber alınmamıştır. Bilindiği gibi, 
bunlar Lonclra-Kap yolu üze • 
nnde Amy Mollison tarafın • 
dan elde edilmiş olan rekoru 
kırmak niyetinde idiler • 

Bek Berlinden geçerken 
Berlin, 12 A.A. • - Cenevre

den dönmekte olan Polonya Drş 
Bakanı Bek, buraya gelmiştir. 
Öğle yemeğini, Von Neurath ile 
bir arada, Polonya büyiik elçi
liğinde yiyen bakan, akşam ü • 
zeri Varşova'ya gitmiştir • 
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At Koşularına Başlandı 
Antep, (Özel aytarımız bildiriyor) - Islah encümeni tarafın. 

dan te~ip edilen at koşularına bu ayın ilk haftasında Düztepe ko
şu. yerınde başlanmıştır. ikisi taylara mahsus olmak üzere tertip 
edılen yarışların mükafatı zengindir. Koşular büyük rağbet top
lamış, civar illerden birçok hayvanlar iştirak etmiştir. Gelecek 
hafta yarışlara devam edilecektir. 

Manisa Halkevinin Gezisi 
?.fani sa, (Özel aytanmız bildiriyor) - Halkevi köycüler kolu 

taraf mdan hazırlanan gezi bugün yapılmıştır. Geziye iştirak 
eden iıyeler l l köyü dolaşmışlardır. Köylülerle hasbihaller yapıl· 
mış, ha taları tedavi edlimiştir. Heyet, her tarafta çok ıyi karşı
lanmıştır. 

Bir Kaçakçı Cinayet iş~edi 
Merzifon, (Özel aytarımız bildiriyor) - Burada bir cinayet iş· 

lenmiş ,azılı bir tütün kaçakçısı suçsuz bir koylüyü bıçaklamıştır. 
Mahzen mahallesinde oturan Mustafa, kacakçtlara karşı yapı

lan takibin sıkıştırılması üzerine yanındaki tütünleri Cavundur 
dağına kaldırmıştır. Bir müddet sonra Çavundur dağına giden 
Mustafa, tütünleri koyduğu yerde bulamamış, Çavundur köyün
de oturan Aliden şüphelenmiştir. Derhal Aliyi yakalamış, pala
sım çekerek sol memesi üzerinden ağır surette yaralamıştır. AH
nin yarası agırdır. Derhal kacan katil aranmaktadır. 

Sovyetler de Üzüm Alacak 
İzmir, (Özel aytanmız bildiriyor) - Mevsim başlangıcından

beri borsada 272.416 çuval üzüm, 145.614 çuval incir satılmıştır. 
üzüm fiyatları normale doğru gitmektedir. incir fiyatları ısc, ge
çen yıldan yüzde 20 nisbetinde yüksektir. 

Uzüm kurumu İzmir ve Manisa borsalarından hergün vasati 
l.500 çuval mübayaat yapmaga karar vermiştir. Verilen maluma
ta göre, Sovyetler de üzüm ve incir almaga başlıyacaklardır. 

Onyedişer Buçuk Sene Hapis 
İzmir, (Özel aytanmız bildiriyor) - Üç sene evvel Manisa yo

lunda bir otomobilin yolunu keserek yolcularını soyan İbrahim, 
Ali, Mehmet Ali ve diğer ibrahimin duruşmaları ağır ceza mah· 
kemesinde bitirilmiştir. Bunlardan Muhtar İbrahimin alakası gö
rülmemiş, diğer üç suçlunun on yedişer buçuk sene ağır hapise 
konulmalarına karar verilmiştir. 

Bir Talebe Arkadaşını Yaraladı 
Merzifon, (Özel aytarımız bildiriyor) - İki ilk okul talebesi, 

azat zamanı sokakta, kavga ederek biribirlerini yaralamışlardır. 
Cafer ismindeki çocuk, muhtelif yerlerinden çok agır yara al
mıştı-r. Adliy~ ba,,di e .hakkında tahkikata başlamıştır~ Caxih ta· 
le be xakalanmıştır. 

Akhisarda Bayındırh~~ ~~~eri 
Akhisar, (Özel aytarımız bildiriyor) - İlçemizde bayındırlık 

çalışmaları büyük bir önemle ilerlemektedir. Son yıl içinde yüz
lerce yeni bina kurulmuştur. Eski kireç evlerin yerinde yeni ve 
modern binalar birer abide halinde yükselmektdir. 

Akhiaarclan bir görünüı 

No. 21 

EDGAR WALLACE 

Senaryo muharrirlerinden komisyon 
i tiyormuş. Hatta bu sabah daha ye
nisini öğrendik. Bir kızdan trn.pa so
kacağım diye iki yüz ingiliz lirası 
almış. 

Brixan defteri kan tırdı. Bir taraf. 
ta daha Gregory'nin adına rasladı. 
Griff ıatosu ı;ahibinin de ştudyoya 
senaryolar arzetme inde bir fevkala· 
delik yoktu. Erkek kadın şoyle biraz 
cık dü ünen dünyada kim yoktu ki, 
kendi inde senaryolar yazmak kud
retini görmesin? 

Brixan defteri kapadı, sekretere 
uzattı: 

- Bu ilinmiş kısım benim mera
kımı mucip oldu, dedi, gidip Foss
dan anhyacağım. 

Detektif Foss'un oturduğu yere git· 
ti, dışarıya çıktığı ı söylediler. 

- Bu gece geldi-ini zannetmiyo
rum. dedi, eğer geldivse, her hıılde 
yata~ınd uyumadı. Bize de Londra
ya gıdeceğini oylcmisti. 

Brixan tekrar tudyoya döndü. 
Ya mur başladığı için, fılmcilerin 
11crcde . geri doneceklerini hesap 

etmi~ti. Düştindüğu gibi de az sonra 
trupu getiren bankolu urı araba 
studyonun avlusunda durdu. 

Adele delikanlıyı gordü, kısa bir 
bonjurdan sonra yuruyiip ge~ecekti, 
fakat Brixan alıkoydu. 

- Davetinize te ckkür ederim Mi -
ter Brixan, fakat biz dışarda yer'~'t. 
Sonra elimde ezberlenecek iki büyuk 
sahne var. 

Genç kız oldukça kat'i bir red ce
vabı vermiş ayıhrdı. Lakin Brixan 
bir hezimeti öyle kolay kolay kabul 
edenlerden değildi: 

- Peki canım: bir çay olsun içe• 
riz. Ezberlenecek ellei tane ahne ol
a, bir çay fincanının hatırı kırılır 
mı? Hem çay içerken de, pek ala 
okuyabilirsiniz. 

- Eğer ev aahibim alonunu verir
tıe, uat dört buçukta bir çay icmeğe 
gelirainiz. Lakin be!ite bir randevu
nuz varsa, vaktinde yeti§Cbileeeğini· 
zi de haber vereyim. 

Brixan stüdyoya girdiği zaman, 
Knebvorth kendisini bekliyordu: 

- Senaryo defterindeki silintiden 
size bahsettıler mi? Biliyorsunuz zan· 
nederim. ne dUşünUvor unuz? 

Sonra cevap vermeden ilave etti: 
- Bu i bana pek karı ık görünü

yor. Foss isterse eytana taklak at
tırır. Şu adam da hır turlil namuslu 
işler görmedi gitti. Daha bugün Qg· 
renivoruz. Meğer trupumuza sokto· 

Çimişkezekte 
Bayındırlık 
Çalışmaları 
Çemişkezek) (~zel aytarımız bildi

riyor) - 700 yıl önce gelişi giızcl 
kurulmu olan ilçemizde bayındırlık 
işleri epeyce bir paraya bağlıdır. 

İlçenin çok güzel fakat yolları bo
zuk olan su tesisatının ıslah vı; ta
miri için te bbüste bulunulmu ve 
borular tedarik edilmi tir. 

Kasabanın kaldınmları da yeni ya
pılmı , okul öminde bir park vücuda 
getirilmi tir. Lağım ve tenvirat i le
ri de düzene koyulmaktadır. Uray 
bütçesi 2000 lira kadardır. Fakat bu 
hiltcc ile ilçede esaslı bir iş yapılma
sına imkan yoktur. 

1Jçcde bir. kamun ve köylerde de 
dokuz olmak üzere on ilkokul var
dır. Merkezde tahsil çağındaki ço
cukların adedi 4 00 kadardır. Fakat 
mevcut okul binası çok kücük oldu· 
ğu için bunlnrdan ancak 150 kadan 
okutulabilmektedir. ticede bugünkü 
ihtıyaçları karsılıyacak bir okul bina
sı yaptırılması lazımdır. 

idman yurdunun 
Bolu gezisi 

Adapazarı. (Özel aytarımız bil· 
dirıyor) - Adapazan ldman yur· 
du gençleri Bolu muhteliti ile bir 
maç yapmak üzere cumartesi günü 
Boluya gitmişlerdir. Sporcu gençler 
Bolunun kıymetli şarbayı ve halkevi
nin ve sporcularının konuğu olarak 
çok iyi kar ı1anmışlardır. Pazar günü 
yapılan maçta Bolu muhteliti Ada
pazarı İdman yurdunu 2 • 1 yenmi • 
tir. Sporcularımız donecekleri sırada 
taşkınlık yapan İdman • ._tundan 
Uç gencın idarecilerin isabetli kararı 
ile yurddan kayıtları silinmiştir. 

Yeni pamuk 
Rekoltesi 
İzmir, (Özel aytarımız bildiriyor) 

- Türkofis direktöru Ziya, pamuk 
rekoltesi hakkında incelemelerde bu· 
lunmak üzere Mersine gıtmiştir. 

Tetkiklerini bitirdikten sonra An· 
kara yoluyla İzmlre dönecektir. 

Mardin kadınları peçeleri attılar 
Mardtn 1 :a rmıtz bildiri· 

yor) - Şehrimiz urayı pe lerin a
tılması ve çar afların da bir aya ka· 
dar çıkanlmaaı için değerli bir karar 
\'enni tir. Bu karar ilan editir edil· 
mez ehrimizin bUttin kadınları içten 
bir istekle peçelerini atını lar, man
tolannı hazırlamağa ha lamışlardır. 
Bu yolda büyük bir ilerilik gösteren 
bavanlanmrzın birçoğu peçelerle be
raber çar afı da atarak manto giy
mişlerdir. Urayın bu kararını biitUn 
kadınlarımız içten bir sevinçle kar
şılamışlardır. 

K UCU K TELGRAF 
HABE:RLERI 

• İzmir, (Tan) - Çorak kapıda 
yapılan polıs abide inin açılma töre
nı cUmhurıyet bayramında yapıla
caktır. 

• Denizli, (Tan) - CUmhuriyct 
bayramı içın hazırlıklar devam et· 
mektedir - Bayram bu sene geçen yıl
lardan daha iyi kutlulanacaktır. 

• Mardin, (Tan) - Mardin orta 
okul direktörü Bay Fazıl Erim Ada· 
na orta okul direktörlUğüne atanmış 
ve Adanaya gitmi tir. 

ğu artistlerden bu iş için paralar alı
yormuş. 

Brixan sordu: 
- Yeni baş artistiniz:lc filmler na

sıl gidiyor? 
- Adele'den mi bahsediyorsunuz? 

Doğru u, bu kız harıkuHide bir şey •. 
Böyle bir giınde bir ha artist .• Doğ
rusu görülmUş ey degil •. Bu çocuk· 
ta ben kötiı bir huy eziyorum. 

- KôtU bir huy mu? 
- E'' t ama, içten. belli olmıvan 

götü bir huy .. Ya film bitmeden be
ni bırakıp gidecek. yahut su gi.ınlcr
de arhoş sarhoş kalabalık sokaklar· 
da otomobil iırmeğe kalkacak. 

Birxan bir kahkaha salıverdi. 
- Zannetmem ki. ne onu, ne de 

ôtekini yapabilmi ol un. 
- Stellanın yeni bir kumpanya 

kurmak istediğini i ittiniz mi? 
Brixan bir andalye aldı ve otur

du: 
- Hayır, yeni haber bu! 

- Evet, yeni bir kumpanya kuru-
yormu . Ben zaten şimdiye kadar 
böyle bir te ebbü e girmek istemi
yen hiçbir artisti kapı dışan etme· 
dim. Mukaveleler yapıyorlar, büyük 
buyiık afişlerle nekadar sermaye koy 
duklarrnı, daha büyiik harflerle de 
baş artist!erinin adlarını ilan ediyor
lar. Ba artistlerinin dostları da ek· 

ik olmasınlar. böyle bir kumpanya 
kurarsa yılda birkaç yüz bin İngiliz 

• lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllJJlll 

FRANZISKA GAAL 
En son ye en mükemmel esefi 

KÜÇÜK ANNE 
neşeli filminde : bütün 

- SARAY ---- Sinemanı 
Halk nıçın Boğaza 

gitmiyor? -: Sryircilerıni k hkah• tufanın 
Boğaziçinde, urada burada kurul· : bo......,aktadır 

mu olan kömlir depoları pek haklı : ~,.., 
olarak herkesin göziıne batıyor. Bun- : Cidden Pazar gUnUne 
lar Bogazın guzel manzarasını .üphe- E layık bir filmdir. 
siz bozuyorlar. Yakınlarında oturan- : llheten: PARAMOUNT JURNAL 
lan toz içine sokuyorlar. Bu depola- H b · t d h h d' · · 
rın nerelere götiırUlecekleri daha bel· : a eşıs an a arp ava ıslerı \?esaıre. 
ıi değilmiş ama, her halde oralardan : Bugün saat 11 de 1enzilath matine 
kaldın auklannış ve onlar oradan • l lll l lll 111111111111111111111111111111lllilIJI1111111111111 111111111111111111111 
kalktıktan sonra Boğazıçi daha ziya
de ragbet görecekmiş. 

Ben de zevk sahibi olmağa çalı an 
llJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

E H a r i k H a y a t K a z a "Ve O t o m o b i 1 bir adam olduğum için bu haber ho
şuma gidiyor. Bogazın çirkinlikten : 
kurtulma 1 elbette her lstanbullunun : 
ho una gidecek bir eydir. Ancak de- : 
polar oradan kalktıktan sonra Boğa- E 
zm daha ziyade rağbet göreceğine : 
gelince... ' -

-

Halkın her türlü hareketinde - za- : 
ten bu dünyada her şeyde olduğu gi· E 
bi - mutlaka bir ebep, fizik kanun- E 
!arına bağlı bir hadi e \'ardır. Mesela : 
bir yerde dıkkat etmişler: Halk de· : 
niz kenarında kumlar üzerinde yüriır- : 
kcn doğru. dilz >•oldan gitmiyor da E 
yine kumlar üzerinde dolaşarak gidi- : 

. 
Sigortalanmzı Galatada Ünyon Hanında Kain 

U N Y O N S 1 G O R T A S f N A yaptırınız. 
TUrkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNVON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : 4.4888 7603 

yor. Bu hadise her eyde bir sebep • lll llltllllllll il lll il lll il lllll il lll lll llllllll lll il llllllll l llll lll llllllUlllll 
anyan fizik hocalarının meraklanna 
dokunmuş. En sonunda araya araya 
bulmu lar ki, deniz kenarında doğru 
yoldan gidilir c kumlar daha yumu
şak olduğundan güç yürünüyormu • 
Halbuki halkın dolaştıgı yerlerden 
gidilirse kumlar sert olduğundan ı.la
ha kolay ve daha çabuk gidiliyor
muş. 

Biz de halkın hayli zamandanberi 
Bo a7a rağbet etmeyip te Anadolu 
şimendiferi taraflarına, Adalara ra • 
bet etme indeki tabii ebebi aramalı
yız. Bogazın rağbet izlige dil mesi 
kömür depolarından sonra olsaydı 
bunu ona yormak kabil olurdu. Bu 
Bebep Boğazda vapur paralannın pa
halı olma ı da degil, çünkiı Adalara, 
şimendifer boyuna daha ucuz gidil
miyor. 

Benim haurıma bir sebep geliyor: 
Belki, diyorum. R"[;" ... , .. guet ı~ıı
!ı craııın daha soğuk olmasından ıle
rI gehyor. Vakıa modanın her şeyde 
buyük tesiri var. Fakat lstanbullula
rın hepsi de yalnız modaya baglı ko
yun gibi insan ar olamazlar ya f 

Ama, diyeceksiniz ki, dedc!crimiz, 
atalarımız Bo azın soğuk havasına 
nasıl dayanırlardı? Onlar soğu a kar-

bctkl lmdiki lstanbullulardan da
ha ziyade dayanıkh idiler. E ki lstan
bulun kışın ısrnmak u ulünü bılir ı
niz. Eski J.onaklarda. saraylarda Ô· 

mineler görülse büe pek azdır. Her
kes mangallarla ı ınır. pek iışiımihir· 
se nihayet birer tandır kurarlarnıı . 
Şimdiki sobalar, kaloriferler bizi so
guğa kar ı daha az dayanıklı ediyor. 

Zaten eski lstanbulluların giyinme 
tarzları da o~uğa karşı onları daha 
iyi korurdu. J taııbulda biraz eskimiş 
her ailenin çocu u, biıytik babastnın 
ve büyük anasının bütün ömrünce, 
şimdiki tarzın tersine giderek kullan· 
dığı birer kürkü bulunduğunu hatır
lar. Şimdi erkeklerde kürk fazla bir 

eydir. Bayanlarda ise kürk mtmak 
için değil. ancak sus içindir. Şimdiki 
elbiselerimiz biıi atalarımızın elbi e-
leri kadar soguka karşı koruyamıyor. 

Lokman Hekim 

TIFOBIL Dr. Ihsan Samı 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez:. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. 

M. Kema~paşada Köylü için 
Nümune Konakları Yapllıyor 

M. Kemôl Paıadan bir görünüı .. 

M K malpa 0_%d AJ1t:ar:un17 ha. 
dın or - Yem il eba Hayn Ege, 
muhtelif ilçe işleri uzcrinde bana şu 
izahatı vermi tir: 
"- Şehrin elektrik ihtiyacını kar

şılamak imka~lannı arıyoruz. Elek· 
trik etüt işlcrı idare i, bu hususta in
celemeler yapacaktır. Fakat, bu ince
lemeler bitıncıye kadar buradaki un 
fabrika ından istifade ederek şehri 
aydınlatmagı dü tlnıiyoruz. Bu hu· 
susta bakanlığa yapılan müracaat ka
bul edildiği takdırde birkaç senelik 
bir mukavele yaparak derhal işe baş
lanılacaktır. 

Bu yıl Orman Kadıköyü ile Deve
ci Konagı k mununda birer köy yatı 

KURT 0'3LU ALI ÖLDU 
Bütun İstanbul halkınca. hayırkar

lığı ve dogruluğu ile tanınmış ve alt· 
mı enedenberi herkese kendisini 
sevdirmış olan Kurdoğullarından Be· 
şiktaş börekçi fırını sahibi (Bay Ali) 
diınku gun rahmeti rahmana kavuş
mu tur. Bugun öğle namazı Be iktaş 
camiinde kılındıktan sonra Rumeli· 
hisarındaki şehitlik aile kabristanına 
defnedilecektir. 

-·lrtl'ht oooı..Aiol,.,.._ n. __ , __ .-A 

da ba lanacak ır. BU un mekteplerıo 
ders levazımı ve diğer ihtiyaçları te· 
min edilmi tir. 

Numune köylerinin bazılarında koy 
nümune konaklan yaptırıyoruz. Hu• 
bubatı temizlemek için köylere kal• 
ı)'U7°makinaları tedarik edıyoruz. 11• 
çenin telefon tcsı atı da tamamlan· 
mak iızeredir. l 08 köyden 70 ı tele• 
fonla biribirine ve merkeze bağlan• 
mış vaziyettedir. Kentin ortasından 
geçen çayın kenarlarına nhtım in a· 
sına başlanmıştır. Bu yıl, burada bir 
Halkevi açılması be bbaşlı işlerimiz· 
den biri olacaktır." 

Tecim odasındaki 
Stajiyerler 

7822 -----------

Tecim ve Endü tri odasındaki ta
jiyerlerden bir kısmının çıkarıldığını 
vazmıştık. Tecim odasından aldığımız 
bir mektupta, ınıflannı geçemiyerı 
ve ikmal ımtihanında da muvaffak er 
lamıyan bu stajyerlerin yerlerine ta• 
amili mucıbince ycnilerinın alındı .' 
bildirilmektedir. Bu izaha göre, bı· 
ıim de yazdığımız gibi diğer stajiyer· 
lerin çıkarılmadığı anlaşılmaktadır. 

lirası vuracağını söyliyerck iknaa ça
lı ıyorlar. Baş arti t de filmin hemen 
her beş metrosunda başka çeşit tuva
letlerle kendisini gösteriyor, bütun 
roller onda.. Ötekilere bir şey veril· 
miyor. Tabii böyle bir filmin sonu da 
fos çıkıyor. Hatta film sona çıkmıyor 
ki ••• Yanya gelince, para suyunu çe
kiyor, paydos! 

- Stclla, .gahba tngilterede iyi bir 
rejisör bulamıyacak. 

- Bulabilir. Bu memlekette iyi 
rejisörler yok dcgil. var ama çogu 
gölgede kalmış vaziyetteclir1er. Çoğu 
da kendilerini beğendikleri için, daha 
iş ba ına gelir gelmez geri çevrilmiş· 
lerdir. Kuvvetli bir sermaye ile iyi 
film çeviren bir adam pek ala para 
kazanabilir. 

İhtiyar direktör başını çevirdi: 
- Giriniz Longval, giriniz 1 
Brixan da kapıya baktı. Hakikaten 

ihtiyar adam şapkası elinde kapıda 
duruyordu. Yüzü her zamankinden 
daha sevimli, dudaklannda her za
mankinden daha içten bir tebessüm, 
yürüdü. Tatlı bir sesle: 

- Sizi rahatsız ederim. diye çe
kindim, dedi. Avuktaımla görüşmek
ten geliyordum. dönerken, film na
sıl gidiyor diye bir haber alayım, d.e· 
dim. 

- Çok iyi gidiyor Longval 1 gös
terdiğiniz alakaya teşekkür ederim. 
Brixan'ı tanırsınız z, nncderim. 

İhtiyar gülümsedi ve müspet bir 
işaretle başını salladı : 

- Efendim, tuhaf bir mesele için 
avukatımla görü mek mecburiyeti 
hasıl oldu. Çok yıllar var ki, ben he
kimlik tahsil etmış, imtıhanlanmı da 
vermi tim. Yani hekimlik yapan adı 
hekim birisiyim Elimde diploma ol
duğunu çok kimse bilmez. 

Fakat geçen ak am komşulardan 
bir zat bunu nereden öğrenmiş bil
mem, bana geldi, hizmetçi kızların· 
dan birısi hastalanmış. Muayene et· 
memi r1ca etti. Halbuki ben kanun 
işlerini pek bilmem. Gidip krzcagıza 
baktım ama, kendimi kaydcttirmeden 
doktorluk yapuğım için, acaba ka· 
nun haricinde br İJ yapmış olmadım 
mı? 

Brixan dedi ki: 
- Hayır, müsterih olunuz. Eğer 

bir defa diplomalı olarak 'kendinizi 
kaydetirn:ıij bulunuyorsanız. doktor
luk yapabilirsiniz ve bu da kanun ha
ricinde bir iş olmaz. 

Evet, avukatım da öyle söyledi. 
Hangi hastal\Jn mevzuubahs oldu

ğunu anlıyan Brixan sordu: 
- Hasta çok a 1 ır mı? 
- Hayır, o kadar ağır değil! Ben 

kan zehirlenmesınden korkuyordum. 
Fakat zannederim ki öyle bir ey yok. 
Gençligimdenberi tıp o kadar terakki 
etti ki, imdi b n en basit bir reçete
yi bile yazmaga ce aret edemiyorum. 

Gerçi kızcağıza faydam dokundu • • 
ma. bütün gece de gözüme uyku gır• 
medi. Duşunilniız be birader, biri 1 

de getirip motosikletini bizim balı 
çeye bırakmamı mı? . • 

Brixan hafifçe giılmekten kendırt 
alamadı. 

- Bunun manasını anlıyamadı 
Sonra dostumuz Fos 'u gordum, pe 
dalgın görünüyordu. 

- Nerede gördünuz? 
- Evimin önünden geçiyordu. Be 

de bahçede oturmuş, pipo içiyordutrı 
Seliim verdi, evvela tanıyamad~ 
sonra tanıdım. Bır ziyaretten geldi~i 
ni, gidip bir mektup yazacağını so'/ 
ledi. 

- Saat kaç vardı? 
- Saat on bir filan vardı. (lhti 

yar biraz tereddüt etti) hayır, saat 
ten pek emin değilim Tam ben yata 
ğa yatmazdan evveldi. 

Brixan duştindü. Her halde Greg0 

ry Foss'u göndermiş ve genç kadı 
gittikten sonra tekrar gelmesini iste 
mi olacaktı. 

Longval anlatıyordu: • 
- Sonra da derler ki, benim C'li 1 

dünyanın en rahat ve münzevi >'er 
dir. 

Knebvorth'a döndiı : 
- Filminizi bitirdikten sonra b 

na da gösterirsıniz, değil mı? 
- Elbette ... 

f Arkası 
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Yunanistanda Sansör 
iCMAL 

MUEYYIDELER NASIL 
TATBiK EDiLECEK ? 
Ulullar kurumu aıaı:nblesi iki müs• 

lenkif reye karşt elli küıur reyle ltal
Y'a hakkında misakın on altıncı mad
desinde tasrih ecüten müeyyidelerin 
ıtatbikına karar verdi. Fakat bu karar 
ile iı bibnit olmuyor. Biliıkia karar, 
devletleri arsıulusal münasebetlerin 
binlerce yılldt tarihinde bir misline 
tesadüf edilmedik bir vaziyat karlı· 
•ında bmtkıyor. 

Kondilis Hükümeti Halka 
Bir Beyanname Neşretti 

Atina, ıı (Ozel) - Hükumetin 
dynşık gazeteleri kapatmıya\.:'iğı t~b
liğ olunmuştur. Ba bakan Kondilis 
İ!le bu meselenin gazetelerin yeni du
ruma karşı kullanacakları siyasaya 
bağlı olduğunu söylemıştir. Ba bakan 
lık müsteşarı lnarkuris'in bugünden 
itibaren faaliyete ge!jecck oldn san
sürün idaresini ele a acağı unncdil· 
mcktedir. On alhna maddede tayin edlien 

rnüeyyide!er, mali münaıebetlerin ke· 
•ilmeai ve mütecaviz devlete silah Halka beyanname 
-.atılmaması gibi hafif tedbirlerden Atina. 12 A.A. - Hükumet ahali-
~•Y•rak abluka ve harbe kadar gi· ye hitaben şu bildiriği neşretmiştir : 
diyor. Bunl&nn hanaiıine kadar yii- "Uluslar Asamblesinin itimat · reyi-
riinecek? ni kazandıktan 1;01ua ulusun idaresi-
ltaıyaya ka1,ı müeyyidelerin tatbiki ni ele a ldık. iktidara geçtiğimiz şu 
tnueleai rr:ı:vı:uubahs olnuya baıladı- sırada acı tecrübeltr geçiren mcmlc
it gündenberi lngiltere ile Fransa •· ket birçok tehlikelere maruz kalmış 
~nda bir thtilaf tebarüz etmişU.-: ve kalmaktadır. Hükumetin vazifesi, 
lnıiltet-e, harp yapmamak fUile mü- K 11 ~ eyyı" delerin tabiktnda en son hadde . ra ıgın avdeti için geneloya ''ara-

D. yı umumiycye" müracaat etmektir. 
bdar gidilmesine taraftarda. ığer Bu dönU!t, memleketin siyasal ha-
ta.raftan Fransa bu noktada itidal :r F yatının tanzimi için kat'i bir şarttır. 
goıterilmesini iltizam ediyor. ran· Ümit ediyoruz ki.krallığın yeniden te 
ınzlar harbe müraOMti kabul etme· tnekl~ katnuyorblr. Ekonomik müey- essüsü her nevi siyasal gayri tabiilik· 
Yidelerin harbe sebebiyet vel'ebikı~ tere kat'i surette nihayet verecek uzun 
oı-nlanndan da kaçmılmaamı istiyor· ve tabii bir siyasal hayatın başlangıcı 
1_ •• ·c1e1er olacak, her partiye mensup bil· 
..-. Uluslar Kurumunun mueYYJ tün Yunanlıları intizam altına alacak 
~erinde çalıpnuı, bu iki noktainaza ve hükCtmete müzaheretlerini temin 
lh ~lif etmek noktumda toplanacak· edecektir. Diliyoruz ki, Kral Ikinci 

tn-Filh .. kika kolay bir İ• de değt1dir. Jorj bütün Yunanldarın ticfkatli bir 
- babası ve hamisi , siyasal partilerin 

Çiinkü 1 nıilter:e " F~naa, her hal- bitaraf bir hakemi olsun ••• 
~ haıı:>ten kaçınmak noktuında an• Bu vazifcmiı:den gayri, hükı'.lmeti
laımrtaalar - ve bu noktada her miz memleketin kalkınmasını hedefle-
devlet de kendilerile beraberdiT - yen kanunların tatbikını dahi iş cdin-
1Wyaya brt• harp ilanı derıecesirıde -itr gelecek bir müeyyidenin tatbi- rr.iştir. Alınacak tedbirler şunlardır: 
la, nihayet bir harp çıkarabilir. Öyle 1 - Belediyelerin merkezilikten çı-
tiddetli ekonomik tedbirler vardır ki, karılması ve idari ıs"ahatı. 
~ hareketinden aynlamaz. Mese- 2 - Vergilerin daha insafla taksi
li fta)yayı al.luka alt•.na almak, it.al· mini temin edecek yeni bir vergi sis
~ Doğu Afn"b ;ıe muvasalasmı teminin tatbikı ve memleketin müda
lııaaınek.. Bu.nlardan birincisi ltalyayı faa k_m:vetl~rinin . Y.eniden tanzimine 
açlıld.n öldürmek, ikincisi, ltal7aınn el~cnşlı _gelı! temınıl veli?~~ha ::!.~~-
D :L... Afrikadaki .._. ..&.,b.. - - bir f mili etmış bır sos ya PO tı !14'-'':uu-
. o... . .·~ ~sunu •· 3 _ "K.N•ı:u • • m enırlere ogru mu 
~Y• çevirmek gıbi ~eticeleı-. ~ _,.,0 ceret temayüllerini önleyecek ted-
iinden ltalya bunu br harp ilıuıı birler almak. 
lak.iri edebilir. lcred" 4 - Memurların sayı:sını azaltmak 

Diier ta1'fh ~ ~:ya!t_•ı L_...!.
1
.Tffrl.:_ ve münevver 11!'!ltf arasındaki işsizle· rns...-.. eil& ııam-n- ırııu usgu - • b ı k ·· t db" 1 lmak 

.:L - • lmıya-x.ııdıtn mü~- re ış u ma uzcre e ır er a . 
~ mue• ... 0 ..._ -.1.1· Ad 1 · k Ik .. lk' 
ele tatbikından bekle.nen netice elde 5 - a etın a .. ın~sı, mu •: ~e 
edilmit olmaz. Bütün m•e bu iki zai ~kuhhakemk e usulun un uılahı ıçın 

tdif etmekl ndir ener1ı are et. 
udar kur lJJllu hı; defa m_üeyyide- 6 - Ulusal terbiye ve genel kül· 

lerin teklini kararlattırdlktan .-ra tür programının kat"i ıurette yeniden 
l>unJann tatbik.ı önemli 'bir meseJe tanzimi. 
halini alacak. Şimdiye kadar miiey- 7 - Memleketin müdafaa kuvvet
yide tatbik edilmediğinden tatbik lerine ait ihtiyaçlara acele çare bul • 
'-zı üzıminde ne teamül ne de ka· mak. 
l\Un hükmü vıu-drr. Misaktan anla,ı- ~ :-- Ordu, ?ahriye. ve hava _k~vvet 
lan ıudur ki her devlet müeyyidele. Iennın tamamıle yerudcn teşkılatlan-
tin tatbilanda kendi tebaa11nclan <iırılması. 
11\ea'ul tutulacakbr. Fakat bu meı'u· 9 - Bütlin Yunanlılara İ! v~ yar
liYet ne dereceye kadar aötürülecek? dım temin eden bir içtimai politika 
Jttesela hal yaya kömür aablmamaa! t?kl~i ve. ınuhacirle.re ~it m~iesaesele· 
lcu-a\"a a1ınmi1 fanedihin. hal~ ge· rın ıkmalı ve modern bır saglık prog• 
trıilerine dofrudan doğ-ruya kömür sa• ramımn tatbikr ..• 
tılmıuuu yasak ebnek müeyyidelere 1 O - Büyük bir mlinakalat planr 
ittiralc eden ckvletin :azifeaı olacak· ve bir istihsal programı tatbik etmek 
hr. Ancak bir Yunan vapuru gı~lir de için vasıtalar aramak. 
Pireyıb cötüreceiiın diye kömür satı· Hükfımet, yukardaki tedbirlerin sur 
~ır ve l bılyaya JÖtürürse, buna atle tatbik edilmesini temin için hu
itim mini olacak? lngiliz donanma· suai. komisyonlar tcıkil etmek filı:rin
•r mini olmıya çafıfll'Sa, halyayı ab- ded.ır. Son iki yı1 isinde çiftçi halkm 
lutca albna 1mıt olacak dernektir, vuıy~nde bir iyilik görüldüğU bal
liatbuki abhıkanın bir müeyyide ola· de, nüfusun devamlı bir surette art
rlllc tatbikı mevzuubalı• değildi?'. Ge- ~sı ve istihaal!n. azalması ihtimali, 
mi sahibinin menıup olduğu devlet e~er son on yıl ıçınde iyi idare edil
-.fatile Yuııandtanı m1 menetmeli? mıı olaydı dahı çok mes'ut bir du
Yoka.a lcömürün mWıreci olan mem· rumda bulıınacağı şüphesi.ı olan, ç.ı
ieketi mi? lışkan ve eivanmerd bir milleti sıkın· 
Y'*-da ..,.latmıya çaJr,tığınuz gıDi, tıya sokabilir. 

tniie,yide tatbia her devleti fİmdiye Hüktimetin daha iyi bir istikbalin 
lc.cr.W 1cartıı.,m.mtı aor 't'Uiyetlar esaslarmt kurma~ . için Elen. ulus~
!r-framcta brnıkacaldlr. Devletler hu· d8:~ ara~rğı gcy, ıtımadı ve kiiçük bır 
lc\ll&U ilminin yeni bir tekevvünü muhlettJr. 
'-lrınwt.yıa. - A. ş. E. Biz: l 93S ilkteşrlni 10 uncu günü-

T acikistanda 
Deprem Oldu 
60 ölü ve 300 de 
yarah var 

Moskova, 12 A.A. - Taci -
kistancla Tevilelora bölgesinde 
evvelki gün şiddetli bir deprem 
olmuştur. Elli ölü ve 300 den 
fazla yaralı vardır. Telefon ve 
telgraf hatları bozulmuş ve Han 
gan ınnağr üstilndeki köprüler 
Yıkılmıştır. HükUmet. halka yar 
drm için, para. elbise, ilaç ve ay
ni zamanda doktor yollamıştır. 

Bosnada deprem 
Belgrad, 12 A.A. - Dün ge. 

ce Bosna'nm Kuzey bölgesinde 
Benaluka 'da zorlu bir yer 
~epremi duyulmuştur. 5, 8, 10 
ılkteşrin tarihlerinde de daha ha 
fif depremler kaydedilmiştir. 
Gönilen zarar önemsiz ve sade 
nıaddldir. 

nün. bütün Elenlcrin hakikaten pedc
rane bir hilkiımetln idaresi altında ku 
racaklan birlikler, Elen milletinin ye 
ni bir yaratıcı devre girmesine tarih 
olmasını temenni ve umit ediyonız ! 

Beyanname Ceneral Kondilis ile 
Bakan'arrn imzalarını taşımaktadır. 

Hükumet Uluslar kurulunda Yuna
nistan bat delegeliğinde çalısmayı ka
bul etmİ! olan M. Maksimosa teşek
kürlerini bildirmi!tir. 

Çaldar.isin fikri 
Atina, 12 A.A. - Vradini 

g a z e t e s i n i n h a b e r ver
diğine göre, Çaldaris, kendi 
dostlarına. krallığın iadesi hu
susunda çahşmalan gerektiğini 
bildirmiştir. Çaldaris. yakında 
Yunanistanın iki büyük şehrin
de söylevler verecektir 

Çıkarılan ana yasada. krallık 
l:anedanı üyelerinin tekrardan 
Yunan tcbaahğına gireceklerini 
ve bütiin resmi işlerde, cümhur
luk rejiminin yerine Yunan kral
ltaı teriminin kullanılacağını 
eı~retmcktedir. 

General Kondilis, kral vekilli
ğini ifa etmekle beraber, şimdi
ye kadar eski cumhurluk başka-

nrnrn oturduğu kral sarayında 
otunnak istememiştir 

Kondilis, harp zamanmda si. 
lah arkadaşlı~ı ettiği yiğit Grit 
ahalisine candan selamlarını 
yollamıştır. 

Kral ne diyor 
Londra, 12 A. A. - Yunan 

elçisi. Yunan Kurultayrnm, 
krallığı yeniden kurmak karan 
nı Yunan kralına bildirmiştir. 
Bundan, çok duygulanan kral, 
en kutsal dileğinin, Yunanistan
da tam bir birlik ve her türlü 
iyilik gönw~k olduğunu söyle& 
miştir. Kral genoyun sonuna ka 
dar Lon<lrada kalacaktır. 

Zaimisi ziyaret 
Atina, 12 (Ozel) - Kondilis, Teo

dakis ve Mavromihalis'den mürekkep 
bir heyet hükumet namına Ciımurbaı 
kanı Zaimisi ziyaret ederek Parlimen 
tonun Ciımuriyet rejimini ilga ederek 
krallığı ilan ettiğini resmen bildirmiş 
ve kendisinin şimdiye kadar ifa ettiği 
hizmete teşekkür etmiştir. Zai • 
mis bu heyete rejim değiıtirilmesi 
hakkındaki fikirlerini anlatarak nok
tainazarının yapılanlara zıt olduğunu 
söylemi§tir. 

Girit halkına telgraf 
Atina, 12 (Ozcl) - Kral naibi Ge

neral Kondilisi memlekette birliğin 
teessüsü için krallığı kuran hükıime
tin tatbik edeceği programa müşkü • 
)at çıkarmaktan geri durmaları hak
kında Girit ahalisine telgrafla bir be
yanname göndermiştir. Siyasal çe· 
veriler bu telgrafın Girit ahalisinin re 
jim değişikliği üzerine !jlkarmalan ta.h 
m;n f'.Jiİle~ilen kartŞ1k'1kların Önüne 
geçilmek ıçın göncı~nıuıı:ı .ı~ .. i!u ka
naatindedirler. 

Zaimia'in düşünceleri 

Atina. l 2 (Özel) - ;Başbakan 
Kondilis Dış Bakam Teodokis ve Mü 
nakalat Bakam Mavromihalis dün 
Zaimiıi ziyaret ederek rejimin deği~
tirilmc:si ha~kında parlamentonun 
verdiii lı:aran resmen kendisine teb· 
liğ etmi!lerdlr. Zaimiıı bu değişiklik 
hakkındaki noktai nazarını bu heye
te anlatmı§tır. Zaimisin dü§Undüklc
ri yayılanlara zıttır. 

Deni~ Bakanlığı 

Atina, 12 (Özel) - Amiral Dus
manis Deniz Bakanlığını kabul etme
miş olduğundan Ba~bakan Kondilis 
bu Bakanlığı da deruhte etmiştir. A
miralin Bakanlığı kabul t'tmesi için 
ikna edileceği zannedilmektedir. 
Ayrı§ık gazeteler lngiliz garnizonu 

kumandanı General Çolakoğlu'nun 

dördüncü üye olarak ihtilal komitesi
ne iltihak ettiğini yazıyorlar. Hüku
met gazeteleri ise ihtilal komitesi ar
tık dağılmış olduğu içın bu haberin 
ash olmadığını bildiriyorlar. 

Birinci ordu lıumanJanlığı 
Atina, 12 (O.ı:el) - Bidnci kolordu 

kumandanlığına Gt'neral Demestikas 
tayin edilmiştir. lhtiyat haline konu
lan kara, deniz ve hava kuvvetleri ör
fi idare devam ettif-i milddetçe kala
caklardır. 

Avus~uryada 
kralhk cereyanı 

Viyana, 12 A.A. - Krallık 
partisi organı, Der Oesterrei • 
cher gazetesi. tahta namzet bu
ı~_an Otto de Habsburg'un, ken 
dısıne onursal (fahri) hemşeri
lik tevcih etmiş olan bazı uray· 
lara (belediyelere) gönderdiği 
cevaplan neşretmektedir. 

Otto de Habsburg, bu cevap· 
lannda bugünkü müşkül devre· 
de, ülkesinin mukadderatını ida
re için nefsini vakfetmeğe hazır 
oldu~nu, fakat Avusturya • 
Ma~arıstan imparatorluğunun 
yenne geçen bazı hükumetle • 
rin. bu projeyi tatbik etmekten 
kendisini menettiklerini bildir • 
mektedir. 

Amerikada grevler 
Hustan(Amerika). 12 A.A.

Yeni Orland liman amelesi ile 
Meksika körfezi Florida ve Ala
bama limanlarındaki amelelerin 
grevi başlamıştır. Greve sebep 
deniz amelesi sendikasının ta -
nınmamasıdır. 

aa •D 

J GRANDUK0UN HIATDRALARD 
Çeviren : M. Rasim OZGEN 

ikimizin de Yüreğimiz Titriyordu, imparator 
Canlı Adımlarla Geldi Ve ... 

-2-
Ebeveynimiz arasında pek hara -

retli bir muhavere cereyan ettiğini 
derhal an 1 adık . Annemin yüzü. kır • 
m1Z1 damarlı bir mermere benziyordu 
ve babam, annemin önünde pek ender 
yaptığı bir şeyi yapıyordu . Uzun bir 
siyah irenk cıgarası içiyordu. 

Babam. ceketinin çok yüksek ya
kasında daıma taşıdığı, bu kendısine 
Garbi Kafkasyanm fethine mal olan, 
Sen Jorj nişanını çekerek. 

- Dinleyiniz, socuklarım: Sen -
Petcrsburga varmadan size söyliye • 
ceklerim var. Sarayda ilk akşam yc
megini yiyeceğiniz zaman yeni Rus 
imparatoriçesini tanımıya haznlan • 
mış bulunmanız lazımdır, dedi. 

Annem, onıın söziınü ke!lti ve: 
- Daha imparatoriçe değildir: ha

kiki Ru11 imparatoriçesi öleli, henüz 
on aydır, dedi. 

Babam. sesini yükseltti: 
- Sözümü bitirmeme müsaade 

etmenizi rica ederim. Biz hepimiz, 
imparatorumuzun udık tebaasıvız. 
Onun kararlannı tenkit etmeye .hiç
birimizin hakkı yoktur. Bir Grandük. 
basit bir asker kadar itaatle, onun 
emirlerini telakkiye mecburdur. Ço
cuklarım, imparator amcanrzın. 
Prenses Dolgorukiyi tez.viç etmek 
lfıtfunda bulunduğunu izah etmeğc 
başlamıştım. Ona, Prenses Yuryev~
kaya unvamm ihsan buyurmuştu. O, 
bu unvanı, İmparatoriçe Marya Fe
odorovna için sarayda tutulan ma
tem müddeti geçinceye kadar muha
faza edecektir. Matemden sonra, 
Prenses Yuryevııkaya, Rusya impara 

Grandükün •ora ,dımlerinden biri 

toriçelik taciyle tetviç edilecektir, 
Fakat, ~iz gimdiden onun elini öome· 
ye, teşrifatça tesbit edilmiş olan di
ğer ml'rasime tabi olm1ya mecbursuw 
nuz. Amcanmn bu ikinci izdivaçtan 
ü~ çocuğu olmu§ttır: Bit oğlan, iki 
kız ..• Onlara karşı nazik olunuz. 

Annem, hiddetini yennıeğe gayret 
ederek: 

- ~iraz ileriye bile geçtiğinizi 
zannedıyorum , dedi. 

Biz, ç~uklar, biribirimize bakısr• 
yorduk. _Ben o ~n?a, Sen Petcrsburg· 
da son ıkametımızde, güzel bir ma
~~mın küçük çocuklariyle işgal etti
gı kı lık sarayın bir büyilk apartıma· 
nına yaklaşmamıza mümanaat olun· 
duğunu hatırladım. 

':edi yaşında olmasrna rağmen her 
şeyı ince eleyen kardeşim Serj bir· 
den bire sordu: 

- Amcazadelerimiz ka,. ya~ında-
dır? ,. ,. 

Bu sual babamın hoşuna gitmemek 
le beraber cevap verdi: 
. -

1 
Oğlan yedi ya!ında: kızların bi· 

rı a tısında, diğeri dördünde .•. 
Serj şöyle başladı: 
- Naaıl mümkün olabiliyor .. 
Fakat babam elini kaldırdı: 

d 
.. - ~u kadan kafi. Vagonunuza 
onebılirsiniz. 
Seyahatimizin mlltebaki kısmını 

klşlrk saravın esrarınr münakaşa et
mekle gecirrlik. 

~!~·.babamızın, hiç siiphl'siz hata 
ettıgını, imparatorun Prt'nıes Yur. 
yev~kayı on aydan daha çok evvel 
tc?.vıç ettiğini aramızda tesbit ettik. 
Fakat onun. ayni zamanda iltı kan~ 
sı olmak lazımdı. Annemin ıstırabı· 
mn hakiki sebebini ancak cok son
raları. anhyabildim :'o, bizim' ahlıik1-
mız:~ ıf.sat etmemek endişesiyle süküt 
etmıştı. 

P za~a.na kadar, meş'um (metres) 
k~Hmesının lugatimizc girmemesine 
dıkkat edilmiJti. 

Aile yemeği 
Ertesi pazar geeeıi. Prenıea Yur

yevskaya ile ka11ılıımak için impa
ratorluk hanedanı aralın. ktJlrk sa
raf!n ~ofrası etrafında toplandıkları 
vakı.t, uzerindcn ciddiyet akan büyük 
teşrıfatçının sesi bile hissolunacak 
derecede sıkıntılı idi. Fildişi kabzalı 
bastonu ile salonun parkesine üç de
fa vurarak : 

- Haşmetlu imparator ve iffctlü 
Prense Yuryevska •al 

Dcdii!i :r:aman sesinde endişe titri-

Bjaerkede ikinci Nikola ile ikinci Vilhelmin 
l,ir görü 

meıhur mulakatından 

yordu. 
Annem. başını öteki tarafa çevir

di. Veliaht Grandük Aleksandr 
Aleksandroviçin zevcesi Grandüşea 
Marya Feodorovna gözlerini iğdl: 

İmparator, canlı adtmlarlıı girdi; 
çok cazibeli bir genç kadın koluna a
sılmıştı. 

Babamı, Şt'n hir tavırla selam
ladı. Sonra, veliahdin iri endamrnı 

istihfafkir bir bakı la süzdü. Kar
de§inin (babamızın) sadakatine iti
madı vardı: fakat diğerinin vaıiyc• 
tinden emin değildi. 

Pr~n!ies Yuryevskııya, grandükle· 
rin ve grandü§eslerin resmi selamla
rına za,rif bir tarzda mukabele etti 
ve geçip miltevt'ffa imparatoriçenin 
sandalyesine oturdu. 

1 Arkası varl 

Zecri Tedbirler 

Müşkülat Ekonomik Tedbir 
Konuşulurken Başlıyacak 

Londra, 12 A. A. İngiliz gaı:etele
Ti, Uluslar Sosyetesi irtibat ve telif 
komitesinin, dün Habe~iııtan aleyhi
ne konan ambargonun kaldırılması 
suretiyle ilk pratik zt'cri tedhiri almış 
olmasından dolayı memnuniyetlerini 
bildirmektedir. 

Daity Telegraph diyor ki: 
"Asıl güçJUlı:lcr, biraz sonra. eko· 

no:nik komisyonun ltalya'ya yapıLm 
ürün ihracatını menetmek istediği 
zaman çıkacaktır. Fakat, İngiliz de· 
legelerinin ısrarı üzenne bu mesele
n.in konuşulması çok gecikmiyecek
tir. Sovyet Rusya bu konuşmalar ıı
r~.sı~da büyü~ bir rol ornıyacak gibi 
go~u~mc~tedır. Çünkii {talyan gemi· 
lerı şımdıyc kadar bütün petrol ihti
y~çlannı ve manganez ithalatının 
yüzde altmışını Sovyet Ruıya'dan 
yapmakta~ırlar. Moskova, ihtimal. 
dış t~cim~nın görecegi zararlar için 
tazmınat ışini ileri ıürecektir. Ro· 
ınanyanın da bu nol.tai nazarı takib 
edeceği sanılmaktadıt . İtalyaya. 
krom, nikel , iş enmiş kauçuk ve 
saire gibi ham maddeler veren mem· 
lekctler de her halde söz: alacaklar
dır. Bu i tc Roosevelt'in tuttuğu 
yolun takib olunarak 1talyan malla
rınm ve İtalyan gemilerinin boykot 
ed ilec ği sanılmaktadır. Cenevrede 
alınacak kararlar. kanun mahiyetin
de değildir ve nihayet hUkCımetlere 
yaprlacaK tavıiyelerden ibarettir. Bu. 
nun için ttdl:ıirlerin derhal tatbık na 
başlanabileceği bek1enemeı. 

An1bargo kararı 
Cenevre. 12. A. A. - Ambar

go kararının kabulü, müstenkif 
kalan Macaristan belki müstes
na olmak üzere bütün devletle· 
rin l 6 ıncı maddeden çıkan bu 
ilk tedbirden kaçınmıyacakları
m gösterir. Finansal zecri ted
birlerin tatbiki usulü - ki bu
nu bugün hususi komite tatbik 
edecektir - çok miişküJat çı
kartmıyacaktır. Ancak ekono
mik zecri tedbirlerin tetkiki çok 
sıkı olması muhtemeldir. Bu in. 
susta şunu kaydetmek laz1mdfr 
ki. askeri ınütehassıslarm işe 
karışmasma büyük bir ehemmi 
yet verilmemelidir. Bunlar n 
hai olarak ambargoya tabi tutu
lacak silah ve cephanelerin liste· 
si hakkında salahiyettar müta· 
lealarda bulunacaklardır. 

Japonya c>• :secri tedbirler 
Tokio, 12. A. A. - Rengo 

Ajansına göre, diplomatik çe· 
vcnler, Japon Hükumetinin 
italyaya karşı ekonomik tedbir
ler tatbiki ;çin yapılacak siyasal 
elbirl(ğine katılmağa mecbur 
olmadıgı fikrindedirler. 

Siyo•al faaliyetler 

Londra. 12. A. A. - Dun bii
tün gün diplomatik faaliyetle 
geçmiştir. Sir Hoare, sırasilc 
Fransız, Şili ve Amerika büyük 
elçilerini kabul etmiştir. 

Amerikanın muhariplere ihracatı 
Nevyork. 12. A. A. - Harp 

edenlerle tecimsel ilgilerin ke· 
silmesi hakkındaki cereyan da
ha da genişliyecek olursa. Ame
rika Hükumetinin harp eden 
ülkelere yapılacak her türlü ih
racatı filen durdurmak için ol
dukça kuvvetli bir manevi taz. 
yik yapılması ihtimali vardır. 

ln•ili:ı Kız.ılhaçının Ha
beıutana yardımlan 

Londra, 12. A. A. - İngiltere 
Kzzılhaç Cemiyetinin ileri gt:· 
lenleri, Habeşistanda bir "yara
lılara ha kım servifı" kurmak 
için halkın cömertliğine baş vur 
muşlardır. 

Aloia .. rtin #tonferanaı 
Nevyork, 12 A.A. - Aloic:i 

Romadan Amcrikaya radyo ile 
bir konferans vermesi için yeni
den bir telgraf almıştır. İng !i\z 
postalarının tavassutu olmak • 
sızın bu konferansm Amerikaya 
verilmesi için her şey yapılacak 
tır. 

Habeı delegeainin bir 
aöyleui ı.ıe /ngiluler 

Londra, 12 A.A. - Daily Ex· 
presse gazetesinin bildirdiğine 
göre, İngiliz posta idaresi, Ce -
nevredeki Habeş delegesi Hava
riat'ın bir söylevini Amerika İS· 
tasyonlanna vennek için resmi 
Rugby telsiz telgraf istasyonu
na nıüsaacle etmiştir, 

Perşembe giinü Aloisi'ye ve • 
rilmiyen bu miisaadcııin bugün 
Havariat'a verilmesi çok şayanı 
dikkat gözükmektedir. 

Ha.bet orduau için kumaı 
Londra. 12 A.A. - Mornıng 

Post gazetesinin Mancesterden 
bıldirdiğine göre. Lancashire p:J 
muldu fabrikaları, Hah"'Ş ordu • 
su üniformalar iç.in sekıı: milvon 
yardalık kumaş siparişı almış -
tır. bu sipariş, iki bin işçiy<'" üç 
ay iş temin edecek bii "ukHi l r
dir. Ve kıymeti, 250 bin fng liz 
lirasıdır. 

Son aylar içinde Habeş oı 1n
su hesabına daha birçok önemli 
kumaş teslimatı yaptlmışt1r . 
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HiKAYE l Gece Kahramanı Amca ile yeğen 
Arasındaki 

Pantalon hikayesi! 
"---~------..,...--Nakleden; MI. FA 

Babam paşa idi. Güzel bir genç
tim. Zengin sayılırdım. Mülkiyeyi ye 
ni bitirmiştim. Cahil değildim, Fakat 
bana kız vermiyorlardı. Ailem dört 
defadan fazla te~ebbüs etti, fakat ne
tü:e tek kelimeli ve tek heceliydi: 
Ret. 

Niçin? Zaman değişir.or. Ben biraz 
eski terbiye almıştım. U.-tümde "ma
hallebi çocuğu,. tipinden bir şey kal
mış: benim göremediğim bazı süt le
kelerim var ki her istediğim kız, ba
na ilk bakışta bunları görüyor. Ga
liba biraz mızmızım. Halimde bir ka
tip edası var. Kollarımda bir boksö
rün dik hareketleri değil, kandilli 
11elam çakmıya alışmış bir divan efen 
disinin havada ağır kavisler çizen 
uyuşuk sallanışları görülüyor. 

Beşinci teşebbüsüm şöyle oldu: 
Annem uzak akrabamızdan, fakat se· 
nelerce Mısırda kalmış bir kızı aile
sinden istedi. Cahide ile tanışmamız 
için Kızıltopraktaki köşkümüzde bir 
öğle yemeği verdik. Sıkılgarum. Bu 
kızla da iyice konuşamadım. Fena te
sir bıraktığımı biliyorum. Netekim 
uzaktan uzağa kulağımıza çalındı. Kı 
zm benim hakkımdaki inibaı şu imiş: 
"Pelte gibi bir adamı .. 

Babam sağdı. JiJenim bu muvaffa
kıyetsizliklerime ciddi surette müte
essir olmıya başlamıştı. Bu sefer ıs
rar etti. Kız tarafını bizim köşke ge
ce yatısına cağırdık. Birkaç gün ka
lacaklardı. Ü mit şu: Biribirimizi gö
l'e göre belki Cahide bana ısmır. 

İnşallah. 
Ben biraz daha serbest, çeneli ve 

erkek görUnmeğe çalı~ıyordum. Na
file. Tesir ayni. Ümidim ve ümidimiz 
kesilmek üzereydi. 

Bize geldiklerinin ikinci ıecesi, 
herkesin uykuya daldığı muhakkak o
lan bir saatte, ben, yatağımda uya
nıktım. Bir uzun koridorla ayrılan 
yanımdaki odada evvela bir gürültü, 
sonra bir çı~lık duydum. Haykıran 
Cahide idi. Çünkü o odada o yatıyor· 
du. Yataktan atladım ve koştum. 

Tam kızın odasının önüne geldi· 
ğim zaman, kapalı kapı açıldı ve elin
de kama tutan bir adam karşıma çık· 
tı. Benden umar mısınız? Hemen he
rifin üstüne atıldım ve ilk saldmşta 
vücudunu yere serdim. Kama elinden 
bir metro öteye fırlıyarak düşmüştü. 

lFAVDALD 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 
12.30: Hafif musiki ve dans musikisi 

(Plak). 18: Çay saati. Otel Tokatliyan
dan nakil. 19: Hafif musiki (plak) 19.30: 
Çardaş Furstin (Ot>eret) 20: Konferans. 
~ıraat Bakanlığı namına Galip Bayar. 
(Bekçi ve av köpekleri hakkında) 20.30: 
Radyo caz ve tango orkestraları. 21.35: 
Son haberler, borsalar. 21.50: Orkestra 
eserleri (plak). 

BU kreş 
12: Koro konseri. 12.35: Radyo orkes

trası. 13.40: Spor. 13.SS: Plik. 14.15: Du
yumlar. 14.30: Plak. 17: Köylü programı. 
18: Motzai orkestrası. 19: Sölzer. 19.0S: 
Konserin ııüreği. - Sözler. 20.15: Hafif 
plaklar. - Sözler. 21.15: Koro. 21.35: Rad
yo orkestrası. 21.45: Hafif müzik. Konse
rin sure&i 22.30: Duyumlar. 22.45: Hafif 
müzik. 

Varşova 
18: Dans 18.40: Sözler. 19: "Piyano kon

ıeri .• Sozler. 20.30: Şarkılar. - Si:ızler. 
21: Sar kılı orkestra konseri • Sözler. 22: 
Şen yayım. 22.30: Sözler. 23: Dans (Ber· 
llrıden role). 24.05: Dans pliklarL 

Moskova 
19.20: Halk miıziği. 22: Almanca prog

ram. 22.55: Röle. 23.0S: İngilizce yaymı. 
24: Almanca yayutı, 

Be grat 
19.30: Radyo orkestrası. 20: Plak. 20.19 

Duyumlar. 20.30: Ulusal yayım. 21: Mos
tardan nakil. • Duyumlar. 

Laypzig 
19.25: Yaylı sazlar konseri. 20.05: Söz

ler. 20.25: Lauta birliiile şarkılar. 20.55: 
Spor. 21: Karışık yayutı. 22: Senfonik 
konser. 23: Duyumlar. 23.30: Dans mü
zifi. 

Budape,te 
18: Flut konseri. 18.35: Sozler. 19.0!i: 

Jlertha salon orkestrasL 20.10: Sözler. 
I0.40: Franz Leharm "Graf fon Lüksem-

Bı:n bu silahı almak için uzanırken 
herif altımdan kurtuldu ve korido
run açık duran birinci kat pencere
sinden bahçeye atlıyarak kaçtı. 

Bütün ev halkı uyanmıştı. Kostu
lar. Bilhassa krz tarafı, hele kahra
manlığımı gözleriyle gören Cahide 
şaştı, kaldı. Herkes beni tebrik edi
yordu. Kız, hayretten büyüyen güzel 
gözleriyle: 

- Ne fena ve yanlış bir şöhreti
niz var 1 dedi, herkes gibi ben de si· 
zi mızmız ve korkak bir adam sanı
yordum, nekadar yanılmışım. Cözüm 
de nasıl değiştiğinizi, nekadar büyü
düğünüzü tasavvur edemezsiniz. 
Şimdi anlıyorum ki size güvenebili
rim. Tam erkeksiniz! 

Ertesi gün, Cahide bahçede bana 
itiraf etti: 

- Eğer dün akşamki hadise olma
saydı, teklifinizi reddetmeğe hazır
lanıyordum. Ben şahsiyetsiz, karak
tersiz, miskin erkekleri hlç beğen· 
mem. Fakat siz dün gece o kadar gö
züme girdiniz ki! 

Elini öptüm. Artık mesele kalma
mıştı. Ailesi de kabul cevabı verdi, 
söz kesildi, evlendik. 

Fakat ben bu muvaffakıyetimi o 
f'Cceki ce.;aretime ve kahramanlığrma 
değil, babamın zekasına borçluyum. 
Çünkü bütün muvaffakıyetsizlikleTi· 
min sebebini anlıyan babam, bu oyu· 
nu mehareUe tertip etmişti. Geceya
nsı bir haydut gibi kızın odasrna 
balkondan athyarak giren babamdı. 
Her şey evvelce kararlaşmıştı. Ben 
vak'a saatini bildiğim için yatakta 
uyanık bekliyordum. Kapının önlin-
de üstüne atıldığım adamın babam 
olduğunu bildiğim icin tabu zerre 
kadar korkmadım. Ve tabii, babam 
da yere yatmakta zerre kadar tered
düt emedi. Koridorun penceresinden 
balıseye athyarak kaçtığı için haydu
dun kim ofduğo da anlaşılmamıştı. 

Cahide ile evleneli altı sene olu
yor. Ona hala bu oyunu itiraf etme
dim. İhtiyarlık, ikimiz arasında her· 
hangi bir ayrılık ihtimalini bertaraf 
edinceye kadar da hiçbir şey söyle
miyeceğim. Varsın o beni kamalı bı
çaklı haydutlarr yere yatınp korku
dan kaçırtan bir kahraman bilsin. 
Bütün saadetimi bu güzel yalana 
borçluyum, 

BiLGiLER 

barı .. adlı opereti. 23: Duyumlar. 23.30: 
Çinıene müziği. 24.20: Caz. 

Viyana 
18.35: Hafif mli:ıik. 19.10: Güzel ııanat· 

lar. 19.15: 20 yıl önce Belgrad. 19.SO: Tek· 
nik duyumlar. 20: Haberler. 20.10: Sözler, 
20.20: Akşam müziii. 21.45: $iir ve söz
ler (Kaerntcn). 23: Duyumlar. 23.10: Pi
yano konseri. 24.20: Dans. 

Bresi av 
18: Mandolin • gitar konseri. > Sözler. 

20: Radyo orkestrasL 22: Senfonik kon
ser. 23: Duyumlar. 23.30: Hafif müzik ve 
dans. 

Berl"n • Tegel 
18: Hafif müzik. 19: Skeç 20: Harpa 

müzlii. 20.40: Spor. 21: Şen yayını. 22: 
Reznicelt'in eserlerinden konser. 23: Du
yumlar. 23.30: Hafif müzik ve danı. 1: 
Gece müziği. 

• 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bahçekapıda Salih Necati - Catalot
lunda Abdulkadir - Ktic;ukpazarila Hik
met Cemil - Fatihte Hamdi - Eyüptc 
Hikmet - LAieiide Sıtkı - Şehremininde 
Nazım - Samatyada E Rı~van - Aksa
rayda Sarim - Fenerde Emilyadi - Ka· 
ragümrükte Kemal - Galatada Doğruyol
da Merku - Tunelde Matkoviç - istik· 
!il caddesinde Kemal Rebul - $i~lide A
sım - Büyükadada Şinasi Rıza - Hey
belide Yusuf eczaneleri, 

• 
SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

1STANBUL ŞEHİR TlYA TROSU 
HAFTALIK PROGRAM: 

13-10·935 Pazar Çocuklara saat 10 da. 
Pazar ıunduz Yarasa saat 15 te. Pazar 
akşamı Yarasa saat 20 de. 

Arnavutköyünde bir çilek 
tarlasında çalışan Hikmet is -
minde birinin dün üçüncü ceza 
mahkemesinde hrrsxzlrktan suç
lu olarak duruşması yapıldı. 

Hikmet, Hasan isminde biri
nin pantalonunu çaldığı iddia 
edilerek hakkında tevkif kara -
n verilmişti. 

Dünkü celsede Hikmet, Ha -
sanın, kendi amcası olduğunu, 
pantalonu amcası orada bulun • 
madığı için oğluna danışarak al
dığını, sonra çıkarıp geri verdi
ğini söyledi. Kağıtlar arasında 
Hasanın işde bir yanlış olduğu
nu iddiasından vaz geçdiğine 
dair olan ifadesi okundu. 

Müddeiumumi Feridun, suç • 
lu Hikmetin serbest olarak du -
ruşmasma devam edilmesini is -
tedi. Mahkeme de bunu kabul 
ederek Hikmet serbest bırakıl • 
dı. 

• Küçük san'atlar kanununa 
muhalif olarak, marangozluk ya 
pan Yunan tebaasından Mihal, 
dün birinci sulh ceza mahkeme
sinde yapılan duruşma sonunda, 
1 O lira para cezasına mahkfun 
olmuştur. 

• Boyacı İsmail isminde biri, 
Yenicami Kuşçulardaki dükka -
nını pazar günü izinsiz açtığın • 
dan dolayı dün birinci sulh ce
zada sorguya çekildi. 

Suçlu, dükkarunm o gün kilit 
li olduğunu, içerde kardeşinin 
traş olduğunu söyledi. 

Mahkeme, zabıt varakasını 
imzalayanların çağırılması için 
başka güne kaldı. 

Yeni mukaveleyi 
imza i~in meyve 
Tarifesinin indiril
mesini istiyoruz 

Bu ay sonunda işletme imtiyazı bi· 
tecek olan Air France Hava şirketi • 
nin imtiyazını yenilemek için Ankara
ya giden ~i:ket murahhası General 
Douval şehrimize dönmü~ ve Parise 

hareket etmi~tir. Douval Ankarada 
yaptığı temasları Paristeki şirket mer 
kezine bildirecek ve yeniden alacağı 
direktiflerle tekrar Ankaraya dönerek 
yeni mukaveleyi imzalayacaktır. Ye
ni yapılacak mukavelede eskisine göre 
hiç bir değişiklik yapılmıyacaktı.r. 
Yalnız işittiğimize göre hükumetimiz 
bu şirketin Avrupaya gönderilen eş
ya ve bilhassa yaş meyve ve sebzeler 
üzerindeki tarifesinin indirilmesini is
temiştir. Şayet bu hususta şirket ile 
uyuşulursa Orta Avrupaya gönderile
cek yaş meyve ve sehzclcrimizin bu 
suretle de nakline imkan bulunmuş o
lacaktır. 

dans, varyete numaralarL Kabare nefis 
alakart ve tabldot yemekler ehven Hat
lar. Pazar günleri 17 ,30 da çaylı dans, 
varyete, çay komple 75 kuruli. 

• 
FRANSIZ TtY ATROSUNDA. 

Süreyya Openti 
yeni kadrosile Şaziye - H. Kemal 11 İlk
teıırin Cumadan itibaren her ak$am 20,15 
de, Cumartesi ve Pazar matine 15 de 

EMİR SEVİYOR operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Sururi. Beste: Karlo Ka

pocelli. Fiatlar : 100, 75, 50, 25. Loca: 
400 - 300, her tarafa tramvay vardır. 

NAŞ1T - ERTUGRUL SADİ 
Şehzadebaşmda Turan Tiyatrosunda Bu
gün saat 15 teı Bu gece saat 2Q.30 da 
BEŞTE GELEN vodvil 3 perde. Her ta
rafa tramvay. Telefon 22127 
• Alkııur : Sandu - Sihirli Ada. 
• Şık: İki kalp bir olursa 
• lpek : Altın Zincil'. 

• Türk : Pnnı Türandot. 
• Aıri: Bar şarkıcısı, Denizaltı ejderi. 
• Saray : Foli Berje. 
• Sumer : Para Krah. 
• Melek : Kasta Dlva. 
• Yıldıa : Moskova geceleri. 
• Milli : Çalınmış Aik - Dertsiz arka

da~lar. 
• Oıküdar Hale ı Prens Ahmed. 

• L 1 M AN 
:HAREKETLERi 

Bucün limannnızdan ıidecek vapurlar: 
Saat 

9.- Ayten İzmite 
9.- Asya Mudanyaya 

10.- Konya Mersine 
20.- Karadeniz Karadenize 

• 
Baıün limarumııa gelecek vapurlar: 

• 

Saat 

12.-
16,15 

Tayyar İmrozdan 
Güzel Bandırma İzmittcrı 

HASTANE 
TELEFONLARI 

e Cerrahpau hastanesi. Cerrabpa$ı 21693 
TEPEBASI BELEDIYE GARDENBAR Gurcba Hastanesi. Sehremini Yeni. 

bahçe. 23017 
Kıılık a.lonu acıl<lı. Her akııa.m müzik. Haseki kadınlar hastancıl Ak-

POLiS 

Dört kaza, 
iki ölüm 

Alinin idaresindeki 1829 nu
maralı otomobil Mişel adında 
bir çocuğa ve Zekeriyanm 2212 
numaralı otomobili 8 yaşında 
Hasan çocuğa, Şehreminli iz -
zetin yük arabası Kumkapıda 
75 yaşında Yaniye ve 3941 nu
maralı kamyon Sirkecide Ha -
mal Şükrüye çarparak yarala • 
mıştrr. 

İki gün önce de Muharrem 
Şevki ve Hüseyin Kamil adlı iki 
kişi ayrı ayrı yerlerde tramvay 
kazalarına uğrıyarak yaralan • 
mışlar ve hastaneye kaldırılmış
lardı. Yaralılar ölmüşlerdir. Ce
setler morga kaldırılm1şlardır. 

• Üsküdarda Sultan çiftliği 
köyünden Salahaddin, Alemda
rın Palamutdere yerinde hazne
ye ait ormanlardan ötey gece 
kaçak odun keserken orman ko
rucularından Ahmet, Mustafa 
ve odun müteahhidi İbrahim 
pehlivanın korucusu Hüseyin 
tarafından görülmüştür. Yaka -
lanacağım anlıyan Sata.haddin 
kaçmağa başlamış ve onnan ko
rucuları "dur!,. diye seslenmiş • 
lerdir. Salahaddin durmamış, 
korucular üzerine ateş açmışlar
dır. Salahaddin dört beş yerin -
den yaralanmıştır. Tahkikata 
başlanmıştır. 

• Altı ay önce Gümrüde Ab -
dülkadir oğlu İrfan, üvey anası
nı öldürmüş kaçmıştı. İrfanın 
İstanbula kaçtığı anlaşılmış ve 
burada yakalanarak müddeiu -
mumiliğe verilmiştir. İrfan 
Gümrüye gönderilecektir. 

• Dün, Galatada kalafat ye -
rinde Süleyman kaptanın kayı -
ğrndan amele Riza ve Şükrü ad
larında iki kişi demir çalarlar -
ken yakalanmış ve tahkikata 
başlanmıştır. 

• Bakırköyoo i:::ıt.<ıal>ul caaae· 
~iude 83 numaralı dükkanda 
dün saat 17,30 raddelerinde bir 
yangın çıkmış ve derhal yetişile 
rek söndürülmüştür. 

Zabıtaca yapılan tahkikata 
göre dükkanın sigortalı olduğu 
ve yangının da dolap içinde ya
nan Meryem ana kandilir'1n par-
lamasından ileri geldiği anla -
ştlmıştır. 

• Balatta Leblebiciler cadde 
sinde M ustafanın idare ettiği 
çöp arabasının tekerleği yedi 
yaşında Eponun sol ayağı üze -
rinden geçmiş ve çocuğun ya • 
ralanmasma sebep olmuştur. 

Mustafa tutulmuş, çocuk te -
daviye gönderilmiştir. 

• Dün saat 17 ,30 da Sultan 
Selimde oturan arabacı Fethi 
ile Y eşiltulumbada oturan Çolak 
Feyzi arasında bir kumar yüzün 
den kavga çıkmıştır. Dövüşte 
Fethi tabanca ile Feyziyi sağ 
kolundan yaralamış, Feyzi de 
taşla Fethinin sağ elini zede • 
!emiştir . 

Kavgacılar tutulmuş, Feyzi 
Beyoğlu hastanesine kaldıı:ılımş 
tır. 

Yeni yıl mektepleri 
geçen yıldan çok 

Bu yıl yeniden açılan ilkmektep 
adedi, geçen yıllardan daha çoktur. 
Mevcut ilk mekteplerde de birçok şu· 
beler açılmıştır. İlk mekteplerde mün 
hal muallimlik epeyce bir yeklin tut
maktadır. Bu yıl muallim mekteple· 

1 rinden mezun olan gençlerin hepsi he 
nüz yerleştirilmemiştir. Bu gençler
den mühim bir kısmı !stanbuldaki 
yeni mektep ve şubelere yerleştirile
ceklerdir. 

Hususi mekteplerdeki 
kontrol arttırılacak 

Kültür Bakanlığı bu yıl, hususi 
mekteplere daha geniş bir kontrol tat 
bik edecektir. Bilhassa bu mekteple
re muhtelif yerlerden alınan talebele
rin ellerindeki vesikalar iyice tetkik 
olunacaktır. Bakanlıkta, bu mekteple
rin vaziyeti incelenmektedir. 

saray HHeki cad. 32 
Emra21 akliye ve asabiye bu. 
tanesi. Bakırköy Reıtadiye 1tıııla11 
Beyoğlu Zilk\ir haatanesi Firuzap 
Giilhane hastaneıl. Gülhane 
Haydarııasa NUmane haatancsl 
Zeynep Klmil hastanesi UılrU
dar Nah lruyuııı. Giin Doiuma 
caddesi 
Kuduz hastaneal Çapa 
Etf:ıl bastaııeııi. Sltli • 

24553 

16 . ..60 
43341 
20510 
60107 

80179 
22142 
42426 

ÇABUK SlHHI 
YARDIM TEŞKltATI 

Bu numarada.ı. imdat otomobili 
iıten.ir. 44998 

. · oŞ"·~·~..ı. e~,., ..... ..,,..,,.~ 7.1':: r 
. ·yı ~;;; !~ ~ 

· lelJ./itt\e le 
Aklını Kaybeden Kadın ..• 

Şi§hane, B. Kıran imzasile aldığı
mız mektupta çoluk çocuk sahibi bir 
okuyucumuz acıklı bir macera anla
tıyor: 

"On beş sene evvel bir genç kızla 
evlenmiştim. Beş sene yaşadık. Bir 
çocuğumuz oldu. Fakat çocuğumuz 
daha dört yaşına basarken annesi 
hastalandı, delirdi ve zavallıyı bir 
akli hastanesine yatırmağa mecbur 
olduk. Uç sene onun tedavisi bvşa 
çıkınca ayrılmak karan aldım ve bir 
başka kadınla evlendim. 

Aradan on iki sene geçmiştir. Bu
gün ikinci zevcemden iki çocuğum 
daha var ve ilk kızım on altı yaşına 
girmek üzeredir. Benimle beraber ya-

şamaktadır. Ona hakikati söyleme
dik ve ikinci karımı annesi olarak ta
nıttık. Halbuki altı aya yakın bir za
man var ki, birinci kanm hastaneJc:ı 
çıkmış, annesinin evine dönmüş: iyi
leşmiş ve her şeyi hatırlamağa baş
lamış. Bunu bir gün anasının ziyaıe
tinden öğrendim ve yüreğimden vu
rulmuşa döndüm. Çünkü anası bu 
zavallı kadının hem çocuğunu, hem 
beni sayıkladığını, kendisine fena bir 
haber vermektense bugün, yarın ge
leceğimizi söyliyerek avuttuğunu ha
ber vermiş. Bu vaziyette iki türlü 
vicdan azabı ve ıstırap içindeyim. 
Bir kere kızıma, sonra da hiç güna
hı olmıyan birinci zevceme karsı ... 
Ouuau ı~ .......... ı.1.p•nnıvacağım gibi 
kızımdan da hakikati saklamam '""-': 
kün değildir. !kisinin de hakikati öğ. 
rendikten sonra duyacakları acı beni 
son derece sarsacak. N~sıl hareket I 
etmemi tavsiye edersiniz?'' . 

Bu müstesna vaziyette size taham
mülden başka bir şey tavsiye edeme
yiz. Eski karınıza göri.inmemelisiniz. 
Kızınıza en müıait .ı:amanda her: Sl'
yi anlatacak, sonra onu tabii annesi-
ne gönderecek ve annesine sizin yeni 
durumunuzu anlatmasını ve bu za
vallı kadını teselli etmesini ondan is
tiyeceksiniz. Bugün sizin için müm
kün olan, o kadını kızile teselli et
mek ve icap ediyorsa ona yarduı:ı et
mektir, 

• Zorba bir sevgili 
Yalnız mektep çocukları değil, ka

dınlarda da silah çekenler eksilt de
ğil. Hem de gönül bahislerinde. 

Bir üniversiteli böyle bir zorba 
aeveiliden nasıl kurtulaeaifıru düc;ü. 

~ • --

nüyor. O . !. nin bize yazdığı mek
tuptan birkaç satır: 

"Güzel, otuz dört yaşlannda, evli 
ve zengin bir kadınla bundan üç ay 
evvel bir çayda tanıştım. Aramızda 
bir aşk bağı kendini gösterdi. 

İlk zamanlar onunla çok meşgul 
oluyordum. Fakat şimdi başka bir 
genç kızla nişanlanmak üzereyim. O, 
bunu duyunca beni tabanca ile teh
dit etti. Gencim, öldürülmekten kor
kuyorum ve onunla gene alakadar ol· 
mağa mecbur oluyorum. 

O keyfinde. Ben ise henüz tahsi· 
Iimi yapmakla meşgul bir Universi
teliyim. Bana bu kadar düşkün. ve 
tahsilime, sevdiğim kula nişanlanma
ma ve dolayısile istikbalime engel 
olan bu kadından kurtulmak için ne 
yapayım?'; . 

Doğrusu ne aşkın, ne de silahı~ 
şakası vardır. Fa.kat böyle üç aylık 
bir maceradan sonra sizi silah tehdi
dine güvenerek muhafaza etmeğe ça
lışan kadının elinden kurtulmak için 
göstereceğiniz en iyi baharteyi size o 
vermiş: "Ben gönül işinde silahtan 
bahsedecek kadar muvazenesini kay
beden bir kadını artık sevemem" de
yiniz: evli olduğunu ve bu münase
betin iki taraf için de daimi bir teh
like teşkil edeceğini söyleyiniz ve 
böylelikle yavaş yavaş temaslarınızı 
kesiniz. Görüşmelerinizin arası uza. 
drkça onun da zorbalığını kestiğini 
göreceksiniz. 

• Mektuplar ve hatıralar 
Bir zaman sevişirler; sonra kavga 

eder, ayrılırlar. Biri ötekinden mek
tuplarını ister, öteki vermez ve bu 
büyük bir hadise gibi dallanır. bu
daklanır. Nihayet... yine barışırlar. 

Işte Haki imzalı mektup s 
- belli ki genli - şimdi bu en 
de: 

"Evlerimiz karşı karşıyaydı. 
retle tanıştık ve seviştik. Uzu 
man sonra verdiği randevulara 
meyip beni adlatmağa başladı. 

Bir gün başkasile yaka tadım. 
mektuplar ve kartımı vermiştim: 
ri istediğim vakit "Veremem!" 

Acaba beni seviyor mu? Hatı 
rımı nasıl alabilirim?'' 

Siz. tabii hiçbir maddi ve ma 
kıymeti olmıyan bu mektuplan 
almakta israr etmekle, o da bu 
geri vermemekle karşılıklı alakal 
nızı gösteriyorsunuz. Aldırma 
israr ettikçe vermiyecektir. Bir !T1 

det gec;sin; sonra ya mektupları 
yahut kendisini tekrar size getire 
tir. 

• 
Bir tereddüt geçiren gen 
Senelerdenberi sevişiyorlarmış. 

ra evlenmeğe gelince genç ada 
bir durgunluk bir tereddüt arız 
muş. Acaba ne yapsın? Eğer sim 
kadar bu mesele aralarında hiç g 
memiş olsa böyle birdenbire gör" 
sualin cevabı gerçekleşir. Fakat ö 
değil. Afyondan S. Öney'in me 
bunu okuyalım: 

"Dört senedenberi genç bir k 
ailece tanışarak seviştik. Bütün s 
gimiz hal için değil, istikbal için 
Biribirimizi birçok taahhütlerde b 
lunduk. Ayni gaye ile ileride mes' 
çift olabilmek icin her ikimiz de 
rer meslek sahibi olmak istedik. Ta 
silimize devam ettik. Onun tahsili 
hayet bulmuş benim ise fili tahs · 
min bitmesine 2 sene kalmıştır. V 
ziyet icabı iki senedenberi ayn bul 

nuyoruz. Yalnn sömestr tatillerind 
beraber bulunduğumuz zaman başl 
r2 m,..v.:rı1ı1 ....... ..-ıı ... ~---· ... .. ...:. •-
etmektedir . ., 

Netice: Ailesi kızı evlendirmek i 
tiyorlar. Fakat meseleye de vakı 
oldukları için sevgilisine danışacak 
lar: Kızımı alır mısın? Bu muht 
mel sorguya ne cevap vermesi m·· 
nasip olduğunu Öney bize danı 
maktadır. 

Madem ki tahsili daha bitmemi 
tir. Bugünden evlenmesi doğru d 
ğil. Fakat dört senedenberi sevdi~ 
kızın bir başkasına gitmesine 
gönlü razı olmasa gerektir ve zate 
acaba kız buna razı olacak mı? 

Öneyin tereddüdü kendi sevgisi 
de ise gönlünün bu tereddüdüne pe 
kulak asmasın. Çünkü bu teredd' 
bize mektupta yazdığı tecrübelerl 
onun tarafından sevildiğine emin o 
duğu içindir. Başkasına gittiği gü 
döğünecektir. Onun için bugün yap 
lacak şey, iki üç sene sonra evlenme 
üzere bugünden bağlanmaktır. 

B111lmacamız 

SOLDAN SAÖA ve YUKARDA 
AŞACI 

ı - Ananın erkek kardcsi 4. Bab 
erkek karde~i.4 

2 - Söz dinlemek 5. 
3 - Kanun 4. İşte 2. 
4 - Ekalliyet 4. Bir nevi kömür l . 
5 - Nota 2. Kırmızı 2. Bir hece 2. 
6 - Siıvari 4. Meyan 3. Sanat 2. 
7 - Nefi edatı 2. Zevce 4. 
8 - Ruh 3. Nota 2. Büyük baba. 4. 
9 - Cüretkir 4. Hissetmek !ô 
10 - Sahra 3. Sin 3. 
11 - Hemşire 4. 

DUnkU Bulmacamızın hal 
SOLDAN SAOA ve YUKARDA 

AŞAÔI 

1 - Çabuk 5. Çolak 5. 
2 - Akan 4. Şaka 4. 
3 - Bay 3. Kan 3. Zil 3 
4 - Un 2. Ser 3. Rı 2. 
S - Kendi 5. Kin 3 . 
6 - Sardunya 8. 
7 - Çan 3. 1n 2. Arap 4. 
8 - Ok 2. Yaka 4. 
9 - Laz 3. Kara 4. İs :Z. 
10 - iri 3. le 2. 
11 - Kaim 5. Pis 3. 
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Sovyet Sporcular. Geldiler 
Sporcular Büyük Bir Gösteri Dost 

Törenle 
Ve 

Karşılanmışlardır 
Ayrı ayrı görüştüğümüz konuklarımız nefer söyfüyorfar? 

Şehrimizde temaslar yapacak olan 
Sovyet sporculan dün Çiçerin vapu
rile geldiler. 

Sabahın daha erken saatlerinde, 
Galata rıhtımı fevkalade günlerde 
olduğu gibi. hareketli .idi. So~yet ve 
l'ürk bayrakları ile sı.islenmış olan, 
parmaklıklar bir gelincik tarlasını an 
dmyordu. Saat dokuza doğru, dost 
tıporcuları ,karşılamak için merasime 
iştirak edecekler, gelmeğc başladı -
lar. 
Karşılayıcılar arasmda, teşkilata 

tnensup bütün klüplcrin murahhasla
rı, Kandilli kız lisesinin izcileri. İs
tanbul Erkek lisesi izciJı-ri, Galatasa
ray izcileri, Halk partisi mümessille
r~· Halkevleri mümessilleri, muhtelif 
teşekküller rüesasr, vali ~e b~!e?.i~e 
namına bir murahhas, polıs muduru, 
l3eyoğlu kaymakamr. bura.~a. ~un -
dan başka kesif bir halk kutlesı dost 
Sovyet sporcularını bekliyordu. 

Saat 12 de. Çiçerin vapur~, ı:~tı
nıa yanaştı. Daha merdiven ındırı} : 
llıeden, şehir bandosu. Sovyet ~.ılh 
nıarşını çalmağa başladı. Bunu T~rk 
ll'lilli marşı takip etti. Marşlar ~ı~~r 
bitmez orada hazır bulunan butun 
Bporcuİar. hep bir ağızdan üç d:fa; ,a, şa, şa diye dost sporcuları selam· 
ladılar. Buna Sovyetler, Hurralarla 
ınukabele ettiler. 

Merasimin birinci kısmı bu suretle 
geçti, 

İkinci kısım, rıhtımda yapıldı. ~a~ 
file reisi ve Sovyet Spor şiırası reısı 
Mançcf orada hazır bulunan ~u~ah; 
haslara ayrı ayrı takdim edıldı v. 
hepsine samimi surette gösterdiklerı 
hUyük misafirperverlikten dolayı te-
§ckkUr etti. . • 

Burada klüp murahhasları ve ızct-
ler tarafından hazırlanmış olan hep 
bir şekildeki buketler. S?vy.et .R~s 
•porcularma verildi ve mısafırle~ 
kendilerine tahsis edilen °t?mob~ll~
t"ine binerek Perapalas otelıne ~ıttı· 
ler. Bu ise n:emur ettiğimiz arkadaşı· 
llıız, otelde dost Sovyet sporculan~ı 
tiyaret ederek kendilerile, muhtelıf 
tnev.zular üzerinde konuşmalar yap
tnıştır. Bunların hepsini aşağıya ya
tıyoruz. 

Güre' kafilesi reisi ne diyor? 
İlk olarak otelin holünde güreş ka· 

· filesi reisi antrenör fvanof ile konuş
tum. Sorduğum suallere aldığım ce
vapları yazıyorum. 

.. - Tlirk güresçileri hakkında ne 
duşünüyorsunuz? . . . 

- Türk gürcşcilerini kend~mız .1• 

Çin bütün dUnyada en kuvvetli rakıp 
<>larak addediyoruz. 

Muhtelif fırsııthırrlst . bircok me~ 
le ketlerin güreşçileri ile temas ettı ı.. 
};'akat en kuvvetli hasımlarımız ve 
ı-akiplerimiz Türklerdir:· .B}zim .?üreş 
t~rzırruz Finlandiya stilıdır. Tu~~le
t-ın ise daha ziyade Fransız stılıne 
kaçan hususi bir güreşiş tarzları var. 
Şimdiye kadar yaptığımrz. t~~asl~
da, görebildiğim ve edi?e~ıl?ıgım ın
tıba; Türk güreşcilerinın ıy.ı antre~.c 
ediJrniş, cesur ve bir parça ınatçı gu
reşrneleridir. Rus takımında da bu 
haslet vardır. 

- Buradaki netice hakkında ne 

-
kendilerini karşılayan izcilerimizin 

ve dünya matbuatında okuduğumu- ı 
za göre Türk güreşçileri de çok iyi
mişler. Bilhassa, Macarlara karşı al
dıkları neticeler bunu ispat eder. Her 
halde, Türkiyede yapacağımız maç • 
1ar çok çetin olacaktır. 

- Bugün lstanbula gelen takım, 
geçen sene Rusyada Türk güreşçileri 
ile çarpışan takım mıdır? 

- Evet .. Esas kadromuz onlardan 
müteşekkildir. Ancak iki kategoride 
yeni elemanlarımız vardır. Biri 56 ki
lodaki Dekonki, di~cti 87 kiloda De
ri~tir. 

- Benim hakJCında hiçbir şey söy
liyemem. Rusyada Saim ile karşılaş
tım. Kendi çok kuvvetli ve usta bir 
hasımdır. 

Bunu müteakıp hemen o bana bir 
sual sordu: 

- Buradaki rakibim yine Saim ıru 
dir? 

- Evet ... 
- Kaç kilo geliyor .• 
-Tam 66 •• 
Bu cevabım üzerine, Sakalof bir 

parça dütünceli yanımdan uzaklaştı. 

Sovyet miaafirlerimi:ı: nhtımda kendilerini karşılayanlar arasında 

- Sakalof geldi mi? Kadın eskrimciler ne diyor? 
- Evet geldi. 

- Antrencman ve vaziyeti nasıl • 
dır? 

- Co.J< iyi çalışm1ş ve anformdur. 
- Kiyefli Gonja da geldi mi? 

• - Evet geldi. 
Bundan sonra Kiyefli Gonja ve 

Sakalof ile konuştum. Onlara da sor
duğum suallere aldığım cevapları ya
zıyorum. Gonja diyor ki: 

- Kendimi çok iyi hissediyorum. 
Çok çalıştnn. Her halde burada ya -
pacağım maçlar çok çetin olacaktır. 
Fakat son söz minderindir. Bakalım 
o ne diyecek?. 

Sakalof diyor ki: 

:1 ·~~ .. 

.. 
Sovyet dostlarımız.t kar§ılama;ya giden kız iz.cilerimiz. Köprüden geçerlerken 

rımı aşağıya yazıyorum: 

- Rusyadan harice ilk defa mı çı· 
kıyorsunuz? 

- Evet ilk defa ... 
- Burada alacağınız neticeler bak 

kında ne düşünüyorsunuz? 
- Türk kadın eskrimcilerinin va· 

ziyetini bilmiyoruz. Onun için şim
diden bir şey söylememize imkan 
yoktur ve şayet söylersek doğru ol
maz. 

Futbol kafilesi reisi ne diyor? 

Bundan sonra, futbol kaptanı A
lexandre Stavstlni ile konuştum. O 
da şöyle söylüyor; 

- İlk defa mı mtmleket haricine 
çıkıyorsunuz? 

. - Hayır ... Türkiyeye iki defa gel
dım. Birçok Avrupa memleketlerine 
de gittim. 

- Mademki, Tiirkiyeye ikinci de
fa geliyorsunuz, Türk takımı hak -
krnda ne düşünüyorsunuz? 

- 1925 tenberi Tiirkiye futbolcü
leri ile temas ederiz. Bu karşrlasma
larda gördük ki, Türk takımı hakika
ten kuvvetlidir. Bu noktadan burada 
oynayacağımız maçlar çok çetin ola
caktır. 

- Buraya gelen takım kimlerden 
müteşekkildir? 

- Bizim takımımız, Sovyet muh
teliticlir. Buraya bu takrm ile geldik. 
Geçen sene Avruoava turneye çıkan 
Moskova muhteliti idi. Bu sene de 
Ukrayila muh teli ti ecnebi memlroket
lere gitti. Her iki takım da çok iyi 
neticeler aldılar. f stanbula gelen Sov 
vet muhteliti ise ki, aşa~ı vukarı her 
iki takımdır. Bu iki muhtelitin oyun
cıılarını da kadrosuna almıştır. 

Bugünkii takımımızda, bütiin Mos 
kova muhteliti, Ukrayna muhtelitin
den üç ve Lcningrat muhtelitinden 
de bes kişi vardır. 
.- Takımınızın umumi vaziyeti ne

dır? 

- Şimdi sezonu bitirdik. İçimiz
den bazıları, yaptığımız son maçlar
da sakatlandılar. Maamafih arızalan 
pek mühim değildir. Netice itibarile 
takımımız çok iyi bir vaziyettedir. 

- Son yaptı~nız Çek maçlarında 
o~ayan oyunculardan kaç kişi getir
dinız? 

Bu sualime, kaptan taaccüp ede
rek: 

- Hepsini. .. 
.. Diye cevap verdi. Kt'ndine teşek -

kür ederek ayrılırken diisündüm.Rus 
takımı en kuvvetli bir şekilde gelebil
m~k i~in ne ISzımsa yapmıs ve tam 
~a~asılc Sovyet muhteliti olarak şeb 
rımıze gelmiş •. 

Kafile reisi ne diyor? 
. Bundan sonra. Sovyct sporcularını 
lıyor. Bugünkü rejimin gölgesinde o 
~an Sovyet Spor şurası reisi Mançef 
ıle konuştum. Bana söylediklerini a
şağıya yaT.ıyorum: 
. - Türk sporu dev adımlarla iler
lıy?r· Bugünkü rejimni güllesinde o 
daıma en ileriye gitmesini bilecektir. 

.. 

Kafile Baıkanı 

yetiştirdiği iyi elemanlara medyun
dur. 

T.ürk ve Sovyet sporcular muhtelif 

zamanlar biribirlerile temas yaptılar. 
Bu karşılaşmalar bizim içın çok fay
dalı oldu. Dost Türk sporcularından 
bilmediğimiz bazı şeyleri öğrendik. 
Şimdi Sovyet sporu daha genç bir 
haldedir. O da daima yükselmeğe ve 
tek olmağa çalışıyor. Ümit ederim 
ki, Türk ve 'hvyet sporcuları, yakın 
bir istikbalde dünya sporcularının en 
mühim rakibi olacaklardır. Bunu il· 
mit etmekle beraber ilave edeyim ki, 
bu olacaktır. Burada yapacağımız 
müsabakalardan dolayr büyük bir se
vinç duymaktayım. Çünkü her şey 
bana, gösteriyor ki, dost ve beni iç • 
ten seven bir muhitteyim. 

Yalnrz sizden bir tek ricam daha 
var. O da, burada gördüğüqıi.i.z bü • 
yük hüsnükabulden dolayı derin ve 
samimi tesekkürlerimizi. dost Türk 
kardeşlerimize ulaştırmanızdrr. 

• Sovyet Rus sporcuları dün ilbay 
muavini Hüdai Karatabanı ziyaret 
etmişlerdir. Hüdai Karataban da Pı
rapalas oteline giderek sporculara zi· 
yareti iade etmiştir. 

• Türk Telsiz Telefon Anonim şir
ketinden: 

Önümüzdeki 13 Birinci tesrin pa • 
zar günü dost Sovyet sporcularile, 
sporcularımız arasında vapılacak fut• 
bol mıçr İstanbul radyosile Fener 
stadından naklen dinletilecektlı. 

Galata rıhtımında dost Sovyet aporcularile tanrıma 

HALKA BiLDiRiK 

Sovyet - Türk spor karşılaşmaları 
komitesinden : 

1 - Sovyetlcrle Türklerin spor 
karşılaşmaları programı bugün b • 
lryor. Saat on ikide Kadıköy Fener
bahçe tenis kortlarında tenis, saat 
14.30 da Kadıköy Fenerbahçe sta • 
du~da futbol, akşam saıt 20,30 da 
Maksim salonunda eskrim karşılaş -
maları yapılacaktır. 

2 - Yarınki pazartesi günü akşa
mı saat 20,30 da hava bozuk olduğu 
takdirde Maksimde ve hava açık ol
duğu takdirde Taksim stadyomunda 
güreş karşılaşmaları yapılacaktır. 

3 - Umum müsabakalar için maç 
vakitlerinden birer buçuk saat evvel 
kapılar açılarak halkın izdihama uğ
ramaması temin edilecektir. • • Eskrim !edera~yonundan: 

10-10-935 Perşembe günü akşamı 
Beşiktaş Klübü Salonunda yapılan 
son seçmelerde Ruslara karşı çıkacak 
Ulusal Eskrim takımı aşağıda isimle· 
ri yazılı eskrimcilerden kat'i surette 
teşekkül etmistir. 

Ulusal Kılınç takımı: lstanbuldan 
Enver, llhanıi, Kamil. Osman, Orhan. 
Cihat. 

Ulusal Epe takımı: Istanbuldan 
Enver, Sermet. Kamil, Ankaradan Ek 
rem, Zihni. Istanbuldan Bedii. 

Ulusal Flore takımı: lstanbuldan: 
Enver, Sermet, Bedii. Ankaradan Ek 
rem, Muhip, Mustafa. 

Bayanlar: 
Epe, Flore: Bayan H;ılet (lstan -

tuldan) 
Bayan Suat (lstanbuldan) . 

ı~-.......-... ..-ır:ı: •• 
OZDiL 
Yeni bir anket 

a~ıldı 
"Ulus•, refikimiz, dil hakkında 

Etimolojik bir anket açmııtır. An· 
ketin gayesi, dilimizdeki kelimele• 
ı·in kökleri, ekleri ve teşekkülleri 
hakkındaki 11örÜ§leri anlamaktı~. 
Bilginlerimi: ve dil iıleri ile uğra• 
§anlarımız., bu anketin aşağıya yaz
dığımız suallerine verecekler; ce
vapları gazetemiz ya:ı işleri direk
törlüğüne veya Ulus ga~elesi yazı 
i§leri direktöTlciğüne gönderebilir• 
ler. 

Anketin sualleri fllnlardır: 
"1 - Subah, sabahleyin, 2 -

öğle, öğleyin, 3 - ikindi, ikindi
yin • ikindileyin, 4 - Akşam, ak· 
şamleyin, 5 - Yatsı, yabıyın. yat• 
aıleyın, 6 - Gündüz, gündÜ'ZÜn • 
gundüzleyin, 7 - Gice, giceleyin. 

J) Kukardaki kelimelerin ilk ve 
aaıl kokleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler naaıl le§ekkül 
etmiılerdir? 

IJI) Bu kelimeleri teıkil etmek 
için köke ilave olunan ekler neler
dir ve eklerin herbirinin mana fark 
lan bakımından rolleri ne olmuı
tur? 

iV) Bu arastırma neticesinde 
A - Türk dili kökleri, ve, 
B - Türk dili ekleri, ve. 

4~UnUyorsunuz? .. 
- Kat'i bir e söyliyemem,~ hızım Sovyet aporcuları nhtımcla törenle karşılandılar ve kendilerine tahais edilen otomobillerle otele gittiler 

Bayan Handan (Ankaradan) 
{Ulusal F..skrimr takım kaptanı 

Enver 

C - Türk sözlerinin teıek· 
külü bakında bir kaide 
çıkarmak mümkün mü
diir?,, ......... _ ___._., 
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Diinya Gazetelerine GOre Hidiseler 
25 Asırlık Bir Tarihi Olan 

Mukaddes Aksum Şehri 

AdiMı6a6-lo ahri noltil .,,..,,alanıuu l•ltifi 

.. IA J,,.,,..r' fi•: 
Adua, Abum. 
Adua dünkü bir tarih, Alnum 25 

aınbk eski bir tarihtir. Habeş mede
niyetinin bu ilci merkezi biribirinden 
bir top meıuili bdar maktadır. Adu
ı 'nın çok çetin bir harpten sonra 
alındığı söyleniyor. Bu, Habefliler için 
büyük bir ııarar degildir. Çünkü on· 
lar asrın büyülc bidi9elerini 1896 za. 
ferine ıöre mukayese etmekte de'll&m 
edeceklerdir. 

Birkaç sene sonra imparatora ya· 
fi aorulunu, eskiden olduğu gıbi: 

- Ben Adua harbinde daha ~o
cuktum. cevabını verecektir. Filhaki· 
ka Adua, Habq noktai nanrmdan, 
kraJJar menlcibesinde hiçbir .ıaman 
yanlmamıf olan bir iftir. Eğer Adu
a ·nın bugünkü itıı'i ltalyanlar için 
bir teselli ise, bu hidiae, dtlfmanlan 
için yeni Habq tabiyesinin icap et• 
tirdiği bir harekettir. 

Fakat Akıum'un almmaaı Habeı 
ruhu üzerinde yapacağı tesir itibari
le ayni deiildir. 

Akawn ilri bin senelik bir tarihtir, 
Daha onuncu uırda burası Aluum 
lmparatorluğuJUın merkezi idi. Oe· 
sea UU"da ~tanın: -~~~ 
ıelen ailelerin, bütOd! ~ • 
prenılerin orada birer evi vardı. Bun· 
lar bu evlerde hazinelerini ve en kıy· 
metli batıralamu aak"ryorlardı. ÇUn· 
kil ıehir o kadar mukaddes addolu
nuyordu ki. oraya katfl hiçbir ordu 
harp barekltma cın.mete, oraanu 
tahrip ..-eya yaima etmete cesaret 
edemezdi. 

Krallann onda uraylan ftrdr. Bu 
sebeple orada 120 metre munlutun
da •e 80 metre cm1'Ulinde bir bina· 
nm temeli Yardır ki. bunun heyeti 
umumiyeai kuleler, tançalar, caim 
biaarlarla birbç katlı bir ptoyu tq. 
kil etm~edir. 

Abum, maktan bGtOn Habet .. 
h irlerine benziyor. Yekpare bir tat
tan mürekkep o an bu lil mılar Mı
ıır dikilitatlanna bemiyor. "Bunlara 
yaklatılmca zelzeleden bozulduiu an· 
laşıbr. Bunlardan biri devrilmit ve 
parçalanmıştır. Bu, 33 metre yük· 
aelcliiiadeclir. Yani bupn Romada 
Latran'da dikilen en büyük Mısır di· 
kilitatından bir metre chha yüksektir. 
Gariptir ld, naatı yübeklifi 1 S • ZO 
metre olan bu dikilitaı·ann bir tara· 
Eında bir pencere aillilesl vardır. Bu 
peneereler altında da bir kapı vardır. 
Bu sütunlar llekke ye San'a'da bu-
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lunan Arap Waıdın n ttı ,._ • 
dir. 

Olülere ait abideler, bütün din 
mensuplÜı isin mukaddestir. Banlar 
Habq lmpuatorlufunun btlyürani 
için çabpa eski htiklmdarlan hatır
latmaktadır. ----

ita ı•n eslrlerl 
Loadra. 11 - Adil • Ababa'dan 

bilclirilitor: Halk uumdi tabriJrita 
tebeblyet vermemek ~ imparator, 
~bir ltaJxan e1irinin Adil • Ababa· 
ya c&ıderilmeıınninl emretmlftir. 

Diler taraftım Ru Kua'nm 80 
bin kifilik bir orclwuul bapnda bu· 
lundup halde ltaıyan orduaunun •I 
cenahına. Erltre hududunda Settt te
hirine doiru ilerlemektedir. 

Makallede toplantı 
Londra. 11 - Makalle havaliainde 

Habeılilerin büyük bir toplanmalan 
haber verilmektedir. Bur~a bugün 
veya yarın aabah bir çarp1§ma olma
aı muhtemeldir. ltalyan askerlerinin 
de Akıum'da kuvvetli ıurette toplan
maktadırlar. 

1 
KIRMIZI VE SiYAH 

nncı mektubun altında bir not daha 
nrdı: 

h meldup llinat sötlriilecelr: ata 
• hini&ec:ıek,. ıiyah lloyunbagı takip -

YI redlllset ıi1ilecek- Mekhia.. laa. 
PICl7a .......... -h--. pqnwl sibi 
Wr tawr tMn•ııııal• ; Nk-tlarchı aoa 
.._. W ı'ill a..ı....ı.. Bir bizmet.. 
;i siri.....U. sialicıe söd.iniai Iİlia. 
Hiıımııet\JJ'8 ~ b1ime 1ia •ra.. 
Jia. 

Jullen bunlanil hepmnl aynen yap
tı. 

!tenaques konaıından çıkarken: 
.. Bu yaptıgım pek küıtabça bir ita
ma ne yapaJllD? ICoruoff dilfUnltbı, 
dedL JCallap fazileti, DUIUlll De tin 
ılımf bir kadına qk mektubu yu· 
mak 1 O baf\!I son derece baka.retle 
cenp verir; ama benim için .:ğlence-
1in bundan iyili de olmu. Aalau • 
ranuı, ben ancak biyle bir komedi
:ten hotlanabilirim. Evet, ben dedi· 
tün bu berbad. melun mablillm ke· 
pue etmek efleoceli olacak. İçimden 
ceıeni dinlesem, gönW eğlemek için 
• allap dökerim.,. 

Bir a)'dan beri Juliea'ln hayatmcla 

ST E NDHAL 

en tatlı anlar. attnr ahrra brrakttğı 
anlardı. Koraaoff ona, kendisinden 
yüz çeviren aevgililine,her ne ıebeble 
oluna olıun, katiyyen bakmamasını 
tenbih emi,ti. Fakat Matbilde o atm 
ayak ıeıini, pek iyi tanıdığı o acsi, 
Julien'in seyislerden birini çatırınak 
için kırbaçla ahır kapısma vurmaıı· 
nı duyunca hazan pencereye gelip 
perde arbamdan bakıyordu. Muslin 
perde o kadar ince idi ki Jullen onun 
araamdan km g<Srilyordu. Şapkası· 
nın kenan altından ş3yJe bir usulU
ne ıetirip bakmca Mathilde'in enda
mını farkediyor, ancak cazterini cıs. 
remiyordu. "Demek ki o da benim 
gazlerimi ıaremea, o halde benimki 
de bakmak aayılmaı., diyordu. 

O akpm madame de Fernqueı o
na kartı her zamanki lıalini biç boz
madı; sabahleyin Julica'in kederli 
kederli gidip kapıcıya bırakııtı mck· 
tubu filoaofi, miatildill ve din üzeri
ne bir konferansı andıran o uaun 
mektubu sanki atınamııtı. Bir ıün 
önce tesadüf J~e, plrlak ı<Szler 
söylemek yolunu lı~tti; iıkem
lcsfnf. Mathilde1n ıCJa1erini JSrmeıi-

Adua'da 1896 ölüleri için Yapılan Ayin 

Binlerce italyan, eski mezarlar önüde, 
ölenler için dua ediyor 1 

Öbür Yandan Gondar' dan Hareket Eden Habeşler Adua-Adigr 
Hattını T ufarak İtalyanları Çember İçine Almiya Uğraşıyorlar 

"P~ tlaı 
Adua Uzerinde günden cilne kaim· 

latan toz toprak bulutu a tında bin· 
lerce adam, zaptedilen tebirden ıeçr
yorlar. 

General Baratieri'nin mağlQp mu. 
bariplerinin batmaama dilcilmif olan 
abidenin önünden geçerken. en bitik 
halde bulunan piyade nefrri bile fa
şiıt ıelimı vermekfcdir. Bu taş küt
lesinin etrafmda, diiŞmandan topla
nan silihlar yığılmaktadır. 

Diın sabah 6.000 asker Akaum'a 
gitmek üzere ~birden çıkmakta .oldu· 
ğu sırada, açık havada, öliiler ruhu
na bir iyini ruhani yapdmıttır. Bu 
kadar sadelik içinde hiçbir iyin bu 
kadar hazin olmallUJtlr. Yürü ıöaü 
ter içinde lralmı! bir papaz. dört gün 
&üren bir harpten sonra çok yıpran
ım' olan bir asker kafilesi önünde, 
mukaddes ekmeği havaya kaldırmıt
tır. 

Piyadeler silihlarını bırakmadan. 
ameleler kürekleri ve kazmalan elle
rinde olduğu ha'de hararetli dualar 
mmldanıyorlar .•. 

Papaz bir takdis ~reti yaptı. He
men bu büyük ~tle ayağa kalktı. 
Bir tayyare gürültüsünü müteakip 
tanklar ilerlediler. Kam:ıalar Ye Jrü. 
rekler Jram:ıağa. piyadenin ayak pa· 
tırdısı yeniden işitilmcğe bafladı. 

Mitralyözlerin kudurmut sesleri 
uzaktan geldiği ıırada, binlerce kifi, 
kendi mukadderatını dilfünerek ö en 
arkadatlan için dua ediyorlar. 

Bu kalbe hilzün veren bir mama· 
radır. Yaralı askerler kamyonlarla 
ıetiriliyor. ltalyan n Habe!lilcre 
rU.glra karp ameliyat yapılyor. Harp 
manzarası ... 

Bu altüst olmu' 'ehirde Brenner
den Sicilyaya kadar, haber bekliyen 
o zavallı kadın'an dU!ilnüyorum. 

Tozlu çehreli papazlar yanımdan 
geçiyor1'.cn_JA.Omd&...bul~ muı
~bi 'Bm1('""'pap8iGn tara~1'if-
büyütü1mUş bir Habeş genci olduğu-' 
nu ıörilyorum. lstihkim kıtaatı bef 

ne müsaade edecek bir surette yer· 
lqtirdi. Matbilde de, madame de Fer 
vaquea ıeldikten sonra mavi kanape· 
den kalktı : bu, her zamanki arkada•· 
larmdan uaklapıak demekti. M. de 
Croisenoia onun bu yeni garabetine 
ne mi.na vereceiini ıapdı; kederi 
yüzünden belli idi. Onu bu halde 
görmek Julien'e felaketinin verdiii 
en bflyilk ntıraplan unutturdu. 

Hayatında bu hiç beklemediji dc
ğitldiğin •erdiif seYinçle btllbW ıi· 
bi tayledi durdu. Nefse muhabbet 
de. en y6ce faziletin kalem olan kalp
lere bile cirmenin yolunu bilir; bu· 
nun Jçlndir 1d maclame de Fenaquu 
o aqam arabuma binerken kendi 
kendine: ,.Mademe de La llole'ua 
halda -.ar, dedi; bu ıenc rahip de
ğerli bir adam. tık cinler bendea 
aıJalmq, çeldnmit olacak. itin clol· 
rueu, bu erie cBrillen her fCYde bir 
hafiflik nr; ancak iİ tiyarlık yardam 
ile lff et yoluna rfrmit inunı.r
Yqlanıp kan1annm aojumamıa da 
hayb ihtiyaçtan nrdı. O delikanlı ara 
dald farkı g6rebilmit; iyi de yazıyor; 
bana cGnderdiii mektupta. atntıe
rimle kendisine yol göstermemi rica 
ediyor; ama korkanın ki bunun aab, 
mah\yetini benilz anhyamamq bir 
hia olmamı-. 

.. Ama hak yola girenlerin kaç ta· 
nesi böyle başlamıştı 1 Bu işin hayır· 
b bir M>nuca bağlanacağını ümid edi· 

ıünde 25 kilometreden futa yol yap
auılardır. Bu yolların kenannda tele
fon ve telgraf hat'an vardır. Bu yol
lardan bitmez tükenmez hafif tank
lar. asker ve mühimmat tagıyan kam
yonlar geçiyor. 
Ağlr ve sıcak hava, kalın toz taba

kası, teneffüı edilmeıi miltkül olan 
bu havada hareketsi% bir halde kal
Dllf gibidir. Bu tozlar, çalışan amele
nin ter içinde kalan yüzüne yapışıyor. 

Uzakta kuyular kaun amele kafi
leleri görünüyor. İngiliz ga"iplerinin 
de~C!!. pbi. ~ ~ yolu.. aa.
dh'l'f"fil' 'bdar 1t01~: gidf1ebUme-
ıini temin eaiyor. Burada erzak ve 
mühitnmat yıltlmıftır. 

yorum. çünkü o cenç rahibin üal\i· 
bu. mektuplan elime geçen öteki de
likanlılarm üslubuna hiç benzemiyor. 
Onun yazı11nda kalbe dokunan bir 
hal, köklü bir ciddiyet ve haylı derin 
bir iman bulunduğunu inklra imkan 
yok: o da, Masillon cibi, fazileti tat
b bir adam olacak.,. 

BölUm XXVll 
KiLiSENiN E N G U ZEL 

YE R LER i 
Hizmet etmlt olmak: iltidat. de· 
ter aahibi obnül Adam sen del 
biribirlerini kona78a arhclatlar 
aruma btm. üba i)'i edenm. T........_,. 

Er ıeç CUnG ctlecek. Frana kill
eesinln ea eiU•l yerlerin! kendi eli 
ile dafıtacaJr bir kadının bfNmda, 
b&ylece ilk defa o1aralr, pukaposluk 
fikri De JUUen'in adı blribirine lratıı. 
mıp. Jullen. baberl oı-.. bu maval• 
faJdyete pek aldınt etmezdi; o llf'lı
da, çektilf tldntOye yabana his Wr 
tere ilet ıa.teremu olmuttu. Her 
fC1 de o lldlntliyil aı tu ıyordu: me
sela kendi odallftl bDe giSrmete ta· 
hammillU yoktu. Alqam .. mdannu 
eline alıp odaamı cirditi zaman aan• 
iri en lrilçiik lilslere varrncıya kadar 
her fey dile ıeliyor, ona felaketinin 
yeni bir tarafım öğretiyordu. 

O gün odasını girerken hareketle
rinden.çoktan beri kaybettiği tezcanb 

Bu yolun munlı·funca, muannit 
bir mukavemet ve ıuurlu bir vicdan 
gösteren bu inıanlan takdir ediyo
rum. Muntazam faaılalart.a, tayyare 
scs"eri, kamyon ıürültüıilnil amelenin 
çekiç darbelerini ft araaıra kendini 
avutmak için bir memleket prknını 
aöyliycn ukerlerin aeıinl örtüyor. 
Bunlar, ilk hatta erkinıbarbiyenin 
emirlerini götllrcn tayyarelerdir. 

de de b&yle oldutunda larar edilme1'
tedir. 

~talyan ileri hareketinin neticesi. 
Adipt'ı, Entiacio ve Adua'ya bir bat 
ilzerincle batbyacak bir tek cephe • 
aiaine imkln •ennemİftir. 

News Chronide pzetesinin Adil• 
Ababa muhabiri bu akfun Asıınaırr 
dan 60 ki ometre mesafede bulund 
Adi Xaie'nin Habetliler tarafmdd 

Habeş pllnı ahndıfmı haber •ermektedir. B_.. 
~r.ı ... ,.,,. .... -.!W-Eit~ritrede, Italy:anş, 'INlJmi karargl

Aaiı • Ababadan Londraya ge· 
len son telgraflar Aklum'un buıün 
veya yann ltalyanlar eline dilfmesini, 
muh~emet ıörmektedir. Diğer ba.zı 
haberlere cöre Habqliler bundan 
80llra teferberlik'erini ikmal etmİf o
lacaldardır. 

Ordular nezdinde bulunan t np1b 
paete muhabirleri, lbbqlilere atfe
dilen ea Jdlçtık munffaldyet tıaberle
rinl büyü bir ehemmiyetle kaydet· 
mektedirler. Bu aJııpm, Lcmdra &•H· 
teleri, ltalyan tankJarmm ahncbtma 
büytik harflerle haber nrmektcdir· 
ler. 

Londrada, Adua ba...ıiainde, yap
ralclarla ,...,. dallarla Brtlllmilf hen· 
dekler içine diSrt tankın dilftUIU aöy· 
leniyor. Bu tankların miirettebatı öl· 
dtirlllmtlft lir. 

Adua harbinin, clilnkil telıraf1aran 
gösterdiğinden daha az şiddetli oldu
ju anlaşılıyor. Habq ilerin zaviıtı 
birkaç yaralıdan ve otuz kadar eur• 
den ibaretmif 1 

Londrada bilbaıaa Habet kuvvetle
rinin han dü.,nanı ile ciddi bir har· 
be girifmedilderinde Ye ltalyanlarm 
Adua'ya hiçbir silih atmakaızm gir· 
diklerinde n Gerlopbi •e Opden-

hk yine cözükilyordu: ··Benim bu
gün muhakkak yapmam lAzımıelen 
bir itim var. diyordu: Allah vere de 
ikinci mektup, birincili kadar sıkın· 
tıb olmaaal., 

Daha ııkmtılı idi. Yazdıfı ıcyi o 
kadar manasız bulyyordu 1d bir an 
ıelcli, sözlerin ne demek istedifine 
hiç dikkat etmebirin satır utır ıu· 
ret çıkarmakla iktifa ettl 

.. Bu mektup, Loncb1ı'da iken dip
lomasi hocamm kopye ettirdili 
M unlter muahedesinin resmi evra
kından daha tnntrralch,. dedi. 

lladame de Fernqua'm mektup
lannı ancak o aaman hatırladı: bun· 
1ann aaıllannı lıpanyol don Dteıo 
Buatot"a ıert vermeli uautmuttu
Kallap aradı; tabldea eaJar dl Celll 
Rua alibadelinln mektuplan kadar 
lranna llafltlk, ~ .. ,.. ..,.ıer
di. Tam bir ..a.ubluduk içinde idi 
Belki çok ..,ı.r .ı.,t..ıs .... ... 
belki de hiç~~ .ayı~ .... . 
mlftL Jullen ltladln: '1fe nlJett 
dinlenen o 1 dedL Hltffk. ilim. IOftu 
suluk, daha bilmem neler e.rlae 
bu büyilk bGytlk .Sz1er ipade ~ 
uzilen bir tek nolrta •ar: sillllnç ol· 
mak korkuıu, o m0tb1' korku ..... 

Bbim lrısaltaraJr aldıpnn bu mo
nolotu JuHen O.t Oste on bq ,On 
tekruladı. Apoealypee ( ı) tefıirlne 

(l) tncil'in "Vab)'i Yohanna" clenee 
lrmnı k1 pyet lrarııık bir ,eydir, 

ctır. 'fl nuauffln •1rınometre ıne-
saf cdcdir. Bu telırafa ıc;re bu ba..ıl 
yerlileri Habeşliler lehine olmak ke
re ayaklannuılardır. 

Londrada Habq HUJdbnetlnin h,. 
rekltın ilerlemesinden Adua ve Adtr· 
rat'm stratejik sebeplerden dolayı d
yaından çok memnun o'dufu tayleni
yor. 

Gondar'dan hareket eden Hanef 
kuvvetleri Adua - Adigrat battım iha• 
ta etmek auretile ltalyanlan çember 
içine almafı hedef ittihaz mnittit• 
lnailiz gazetecileri, birçok ltalyan za
bitlerinin n bu meyanda bir binbafı
nm eair edildiğini ve bunlann tayyı
re ile Adil • Ababa'ya giStUrütdUklo
rini baber veriyorlar. 

Ha be' akını 
Londra. 11 - Adiı • Ababa'dan .,e

rilen habere cöre Habqlilerin berbid 
üç yüz lci~den mürekkep olmak eke
n, dün akpm Eritreye cirmitler .e 
Adi Kale tehrini itıal etmqlerdir. 

(Bu tehir Eritre hududundan 401d• 
lometre içeride ve Aamara'dan 66 ki
lometre uzak•adır ve Eritrenfn m_. 
keaidir. Bu haber Romaduı yaıa:ı• 
lanımt ise de, Adis • Ababa'dan telfıt 
rar kyit edilm1ftir.) 

bemer ilkleri lropye ec!erelr una~ 
kalmak, ertesi rOn mahnn bir b.a 
takınarak mektup götiinnek, atı ahP 
ra bırakırken Mathilde'in etetini gar 
mefi ummak, ~mnall. madame ._ 
Fenaquea'm La Mole konağına ıeJır 
mediği aı.mıar Opera'ya gitmekl 
itte Julien'in hayatrnın hep bir ıs... 
nek giden hadiseleri... Madame ele 
Fervaqueı'm marquisac'i gCS'"112el• 
geldiii akşamlar Julien'in daha bit 
bafka oluyordu: o akfamlar ...
tin kammm .-pka11 altın.dMt M• 
hilde'in gözlerini gö~. 
açıb}'ordu. Hisli ve ntlltteB olmd" 
na çahştılı cümleleri de tinden 
ne daha dikkate ~ ft dam d" 
rif bir bal ahyor.du. 

Söylediği alSzlerin lılathlhle'e 
saçma gödllrtütnnll 1iiae4U~ 
ama ona da. ifadnintıl arafetf 
tesir etmek tftivordu. f.?nden:'" 
ledilbn ne kadar ıalıte oluna o 1/11' 
rece oıuıi\ b°'una lfc!erim.. diyor .._ 
bunun i~in. nefret edilecelr bir d 
rBlterip, tabiatin ban ıadlmni 
yüterek anlatımtlrtan ~lrtntn:-......,~~ 

Araaı cok Jecmedi. m1danıe 4t !..,. 
nquea'm rörind• bayatı bir ~ 
olmamak için basit ve makul ~ 
Jttd~n kaçmmak lanm ıetdifiai ,,r.t, 
Jadı H°'lanna ıitme~c calıstrl'aıll' 
ilci kibar hanımın bakı'1anndl 

f A r\•sr .,.,, 
N AT'A 
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Son Telgraf /ar 

İtalyanlar Şimdilik Merhale 
Merhale ilerlemek istiyorlar 

'Asmara, 12 A.A. - Bugün şimal. şimali şarki ve cenup cep -
helerinin her üçünde de hiçbir değişiklik olmamıştır. .. 

Öyle anlaşılıyor ki, İtalyanlar daha ileri gi~eden evvel bugu~
kü mevkilerini adamakıllı kuvvetlendirmek ıstıyorlar. Daha bır 
iki hafta kat'i ileri yürüyüşüne baş!~nması be~lenmiyo~. Bu es -
nada genel kürmay başkanı Gener3:1 Badoglıyo da lt~~yadan 
~ritreye gelmiş ve İtalya kuvvetlen kamutanr General Do Bono 
lle görüşmüş olacaktır. . . 

İtalyanlar şimdiye kadar yaptıkları gıbı merhalelerle ilerle • 
tnek fikrindedirler. 

Son 24 saatin en mühim üç hadisesi, Güksa'nın İtalyanlar tara· 
fına geçmesi İtalya elçisi ile ateşemiliterinin hapsedilmesi ve ni
hayet gençr~l Dö Bono,nun .1~~6. ölüleri namına dikilen anıtı 
açmak için bugün Aduaya gıdışıdır. 

Leh Kabinesi istifa Etti 
Varşova, 12 A.A. - Hükfunet, bir kabi~e to~lan~sın.dan son -

ra çekilmiştir. İyi haber alan çevenler, ye~ı kab~ne.n~n Iç Bakanı 
Marya Kosialkoviski tarafından kurulacag~m b_ıl~myorlar. 

Değişiklik önemli olmıyacak ve Bek Dışışlerını muhafaza ede-
cektir. 

italya - Habeş harbi 
[Baş tarafı 1 incide] 

Yolunu keserlerse, Fransız menfaat - dir. Bu şehir ele geçmiş gibi telakki 
lcrini ihlal etmemek için Cibuti ile olunabilir. Resmi çevenler, İtalyan 
'Viredua arasında islemesine müsaa • ordusu kumandanının Aksumu bom
de edeceklerdir. BÜnunla beraber ev- bardıman etmek istemediğini ve Ha
Vela Habeşledn demiryolunu kesme- beşlerin mukaddes bir yer gibi telak
si çok muhtemeldir. Habeşlerin de- ki ettikler bu •şehirde eski tarihi ma
ıniryolunu keseceği nokta Auach ci- nastırlarla birçok kiliseler bulundu • 
vannda olup buradaki dar boğazdan ğunu hildİrr.\'kledir. 
bir köprü geçmektedir. Adua 
Kuyu sularını 
Tuzladtlar 
Hab~ler Makallede iyice yerleş

:ıniş olup İtalyanları beklemektedir
ler. İtalyan kaynaklarından verilen 
haberlere göre Aussa ovasını istila e
den İtalyan ordusunun ileri hareketi 
tnüşkii!fita uğramıştır. Çünkü Habeş· 
ler oralarını terketmeden evvel kuyu 
sularını tuzlamışlardır. 

Roma. 12 A.A. - Havas ajansı 
aytarından: İtalyan kıtaları, bir-çok 
gilnler<lenberi Aksum önünde bulun
ll'laktadırlar. Yan resmi çevenler bu
nu, İtalyanların çok şiddetli bir top
çu ateşile, şehir içindeki dini anıttan 
hasara uğratma~ ist~mcmelerile izah 
ttıncktedirler. 

• ~oma 12 A.A. - İtalyan kıtalarr-
llın mukaddes Aksum şehri kapıla
'ı-ında bulundukları haber verilmekte· 

italyanlarda 
Roma, 12 A.A. - Stefani ajansı 

bildiriyor: Reuter ~ja?sı, Adu~ 
yeniden alındığım bıldırmek suretile 
bir kere daha açıkça yalan söylemek
tedir. Aduada hayat, nomal surette, 
İtalyanların itiraz götUrmez hükmü 
altrnda geçmektedir. 

Habeş esirleri 
Asmara, 12 (A.A.) - ltalyan oto

riteleri, 200 e yakın Habeş esirini, 
Maiani kampında toplamaktadırlar. 
Bunlar aon derece bitkin bir halde ol
duklarından, ba~ka yere sevkleri ka
bil değildir. Bu esirler, Habeş kuva
yi asliyesinden uzak düştükleri Amba 
Augher muharebesi esnasında alın • 
mıştır. 

Asmara, 12 (A.A.) - Asmara mm 
takasındaki muharebeler esnasında J. 
talyanlar 300 Habeşliyi esir etmişler
dir. Bunlar, kendi kıtalarından ayn 
düşerek beş gün yiyeceksiz kalmış bu 
lunuyorlardı. 

italya Tasalıdır 
• rBaş tarafı 1 inc:ide) 

bir aevlet buna kendi kendine "Matin" Habe,istana liarşı 
karar ver~mez. Lakin, Uluslar ambargonun kaldırılmasile bu 
Sosyetesinde üye bulunan dev· ülkeye önemli miktarda silah ve 
letlerin donanmaları Akdeniz:ie cephane gönderilmesi imkanı 
toplanacak olurlarsa, bunlar hasıl olacağını kabul etmekte-
harbi sonuna erdirebilirler." dir. ,, . 

e Bu gazete, Bu, dıyor, ltalya· 
Malta 12. A. A. - Hava hü- ya karşı bir tedbir daha olacak

cunıları 'ihtimaline karfı, ilgili tır. Zira dütmamna yardım 
makamlar, sokak fenerlerini si· edilmit oluyor." 
Yaba boyatmağa ba,lamıtlardır. "Echo de Paris" de diyor ki: 

Kızıldenizde "Bazı kimseler, İtalyanın 
Londra 12 ( A.A.) - Moming parlak ve seri bir süel zafer ka

'l>oaf diyor ki.: "Zecri tedbirler k~· zanacağını ummuflardı. Lakin 
nıiteai· muhakkak •urette kısa bır Habetler yaman dayanıyorlar. 
ntüdd;t icinde ltalya ile diplomatik Negüs'ün orduları önemli harp 
nıünaseb~tlerin keıilmesini önerge- teçhizatına malikti.r.. B~1!'dan 
li;yecektir. b. ötürü, har ın uzun surecegı an-

N ew Chronicle şu fikirdedir: lafıhyor. Birçok delegasyonlar 
"Ekonomik ve finansal te~birler ltalyaya karfı zorlu bir tazyik 

bir halta icinde tatbik mevkııne ko fuz 
nacak; on -beı gün içinde d.aha sıkı yaptırmak amacile bütün nü -
ve kuvvetli ekonomik tedbırler alı- }arını kullanacaklardır. Daha 
nacak ve üc halta sonra ltalyan timdiden tf ollanda petrol ç~a
Somalisi ile-Eritre sahillerinin ablu rılmasmı büıbütün yasak etmış. 
R.a edilmesine geçilecektir. tir. Portekiz de en acele tedbir· 

Daily Express iı;e §U korkuyu ile- (eri almak üzeredir. Toptan ah-
ti sürüyor: 1 nacak zecri tedbirlerin ikinci bö-

İtalyaya karşı tatbik edilecek o an k .. h ft 
silah ambargosu İtalyaya. ve. İtalyan lümünün de gelece uç a a 
aömiırgelerine gider. gemıler"'! araş- içerisinde hazırlanmıf olacağı 
tırılmaamı lüzumlu kılacak hır ma- kestiriliyor." 
hiyettedir ki, bu da nihayet bir harp "Oeuure,, gaJ:etuinden: 
harekeydir. "Cenevredeki delegeler, J.ı.ıru.· 

İtalya tasalıdrr mun iki günde~be~i ~üsbü~ün ınkı· 
Paris 12. A. A. - Zecri ted- şal etmiı oldugu fıkrındedırler. G1t 

t • b "-n l•n haberler, /talyan ordwunun du-nirlerin mekanızması, ugu..., .. . . . . l rdmunun güçleıtıiım gösterıyor. 
.Paris gazetelerine, önce san:· öbür yandan, Alp dağlarının 
aığından da daha korkunç go. öte yanında ıiyaaal bir ~lt~stlük 
rünrnektedir. olmak ihtimali her vakitkı~den 

"Petit Pariıien" faye~ ek?- daha kuvvetli görünmektedır. 
noml"k V'"' fı·nan•al tedbırJenn I . d" "' " Nihayet Habet erın, u~manı 
Yetmediği anlatılırsa, lngilt~re• yenmek auretile püskürtmek ve 
nin Kızıl Denizi ltalyan gem~le- dü•mana ne bir karıt yer, ne de 
rine kapatmak fikrinde oldugu· 'Y k hiçbir ekonomik azanç verme• 
au yazıyor. 

Habeşistan da italyanlar Yeni Bir 
İtalya Ambargo Hükümdar ilan Etmeğe mi Hazırlanıyor? 
Kararını 
!Protesto Etti Habeş Cephesinden Kaçan Ras Güksa 

Zecri tedbirler 

Cenevre, 12 (A.A.) - Uluslar Sos 
yetesi genel sekreterliği bu akşam zec 
ri tedbirler komitesinin toplantısı bak 
kında neşrettigi bildiriğte komitenin 
alınacak ekonomik tedbirler hakkında 
genel müzakerelerde bulunduğunu bil 
dirmektedir. Müzakereye pazartesi sa 
bahı devam edilecektir. Komite finans 
mütehassıslarının tekliflerine ce pa
zartesi sabahı bakacaktır. Bu rr.üte -
bassıslar yarın toplanacaklardrr. 

iptidai maddeler ih
racı yasak ediliyor 

Cenevre, 12 (A.A.) - Zecri ted
birler komitesi üye olmıyan devletle
ı:in ekonomik tazyike ne derece işti
rak edebilecekleri mselesiyle meşgul 
olmuş. fakat hiç bir kara~ ~er~emiş
tir. Sonra Eden ltalyaya ıptıdaı mad
deler satılmasının ve ltalya<Lln mal a
lınmasının yasak edilmesini ve üye 
devletlerin !talyaya yaptıktan ihraca
tın bir listesini genel sekreterliğe ver
melerini teklif etmiştir. 

ltalya protesto etti 
Cenevre, 12 (A.A.) - Uluslar sos

yetesi genel sekreterinin, Italyan Ba
kanı Suviç'ten dünkü ambargo kara
rını protesto eden bir nota aldığı öğ
renilmiştir. 

Fransı:z; gazetelerinde /. 
talycı aleyhine neşriyat 

Faris, 12 A.A. - Lava} bugün İn
giliz büyük etçisile uzun bir konuşma 
yapmıştır. lri ~~tlım~.t alan çeven • 
lerde söylenıldığıne gore, bu konuş -
manın mevzuu haftalık Gringoire ga
zetesinde İngilterenin aleyhinde çı -
kan yazr ile Fransız basınınnı genel 
olarak neşriyatı teşkil etmiştir. 

mek niyetinde oldukları kanaa
ti hasıl olmağa batlamıttır." 

Populaire de şunu yazıyor: 
"ltalya, tasalıdır, ekonomik 

tedbirlerin ciddi olacağını anla
mağa hatladığı gibi, Habetis
tandaki süel sonuçlar da Mus
solini'yi sevindirecek mahiyette 
değildir." 

ltalyanlar aleyhine 
Londrada bir 8Ö:steri 

Londra, 12 A.A. - Londra 
otelci ve lokantacıları birliğine 
bağlı bin kişi, pazartesi günü 
Hyde·Park'da bir gösteri yap -
mıya hazırlanmaktadır. Bu gös 
teride Londra otel ve lokanta -
lannda İtalyan işçi kullanılma -
sı protesto edilecektir. 

italyanların 
Yazdıkları 

Roma, 12 (A.A.) - Cenevre mü
zakerelerinden bahseden Journal d'I
talia gazetesi diyor ki: . 

Ingi1tere ile onun peykı ola? me~
leketlerin büyük harpte 470 hın .. ev.~a
dını kaybeden ltalyan ulus~u oldur
mek için esirci bir de:'let; sılah ver
meye uğraştıklarını hıç bır zaman u-
nutmıyacaktır. . 

Tribuna gazetesi de diyor kı: . 
Uluslar Sosyetesi Avrupa medemye 

tinin dışında kalan yegane devlet le-
hine harp hazırlıyor. . 

Lavaro Faşista gazetesi ise diyor 
ki : 

Zecri tedbirlerin tatbik edilebilece
ğini hiç zannetmiyoruz. Ancak. ~ngi~
terc ıuna katiyen emin olabıhr kı, 
zecri tedbirlerin tatbikı, Akdenizde 
doğrudan doğruya bir harp hareketi o 
lacaktır. Ayni gazete, Ingiliz basını
nın İtalya hiıkumeti ile ltalya ulusu· 
nun arasında bir fark gözetmek tc -
şebbüsüne verdiği cevapta, ltalyada 
hukumet ile ulusun tek bir vücut ha
linde bulunduğunu ve tek bir kalp gi
bi çarptığını yazıyor. 

Lyon'da ve Londrada gösteriler 
Lyon, 12 (A.A.) - Birkaç yüz 

genç zecri tedbirler aleyhinde nüma
yişlerde bulunduktan sonra ltalyan 
konsoloshanesinin önüne giderek Mar 
seyezi söylemişler ve hadisesiz dağıl
mışlardır. 

• Londra, 12 (A.A.) - Akşam üzeri 
Habeş elçiliginin öniınde Habeşistan 
hakkında 11empati tezahüratı olmuş
h&r. 

Daha mÜeHir tedbir
lere bafvurulacak 

Londra, 12 A.A. -- Ekonomik zec
ri tedbirlerden bahseden Mancbester 
Guardian gazetesi, lngilterenin me -
seleyi ilk ele aldığı vakit ekonomik 
tedbirlerle beraber askeri ve bahri 
tedbirleri de derpi;ı etmiş olduğunu 
yazdıktan sonra diyor ki: 

"Şimdilik yalnız ekonomik tedbir· 
ter tecriibc cdilct:C'ktir .Ancıık ne bu 
tedbirler, ne Habeş ask,.rlerlnin cesa
reti. n? hastalık Mussoliniyi yola ge
tirmiye kafi gclme7.se, o zaman daha 
müessir tedbirlere başvurulacaktır. 

Eski Bir Habeş Kraf ının Torunudur 
Tigre, Bora, Aksum, Seloa, Heralta eyaletlerinin bu prense 

babasından miras kaldığını söylüyorlar! 
Dün ltalyadan gelen haberler Ha- ı 

beş Ceneraller~nde~ ~kisinin ltalyan 
cephesine geçtıklerını ve Habeş ku~
vetlerine karşı harbe başladıklarını bil 
diriyorlardı .. Henüz başka membalar-

1 
dan teeyyüt etmemiş olmasrna rağmen 
bu haberin siyasal ve süe~ °;luhte~el 
manalarını okurlarımıza bıldırmek ıs-

RasGüksa ltalgan Cephesinde 
Habeşlere Karşı Harbedecek 
~ondra, 12 (A.A.) - Reuter Ajansının Aıımara'dan aldığı bir habe

re göre, imparatorun damadı bulunan Haile Seli.sie Guksa, muavini 
Wagame ile beraber bin Habeı ukeri ile ltalyan]ara teslim olmuştur. 

tedik: 
İtalyan Generali Santini'~in kar~r: 

gahına iltica ettikleri bildirıle': bu .~ı 
reisten birinin Ras Güksa oldugu soy
leniyor. Rass Uçünt:ü Güksa Tigre 
eyaletinin eski valisi Rass !kinci Gük 
sa Area ile Prenses Jesiyas Uork'un 
oğludur. Anası bugünkü imparato· 
run akrabasındandı. 

Asmara, 12 (A.A.) - Reuter Ajansı aytarrndan: Makallc bölge.si ilbayı 
Haile Selasie Güksa 'nın 12,000 asker, 12,000 tüfek ve l 00 mitralyözle 
ltalyanlar tarafına geçtiği resmen teyit edilmektedir. 

ltalyanlar tarafından bildirildiğine göre, teslim olan Ras Giiksa ve mua
vini Wagame, birçok silah ve mühimmattan başka Belçika mamuiatı 50,000 
fişenk ve Alman - Ingiliz - Fransız mamulatı türlü &ilahlar getirmişlerdir. 

Ras Guksa İtalyan dostu 
Kendisi de İmparatorun ortanca 

kızı Prenses Zennebi ile evlenmişti. 
Fakat İmparatorun büyük kızı ile ev-
lenmiş olan Rass Seyyum ile araların- Asmara, 12 (A.A.) - Doğu Tigre eyaletinde Makalle bölgesi şefi Ras 
da çıkan ihtilaf, bir müddet sonra Haile Selaı;ie Güksa, Italyan başkumandanı General Bono'nun karargabı-
Prenses Zennebi zattürreedm ölünce na gelerek mutavaat etmiştir. Avrupalı General üniforması taşımakta ve 
büsbütün artmıştı. Ras Seyyumu da- tepeden tırnağa kadar ııilahlanmış bulunmakta olan Ras, bir tel'cilman va-
ha çok seven N egüs ona Tigre eyale. 
ti kumandanlığı ile beraber Aksum, sıtasilc gazetecilere şunu söylemiştir: 
Bora, Seloa'yı ve daha bazı kıymetli "ltalyan ordusu saflarında çarpışmağa hazırım. Eskidenberi ltalyan 
araziyi de vermişti. Halbuki bütün bu dostu idim ve ltalyanların yardrmr ile memleketimi medenileştirmek arzu-
topraklar Ras Güksa'nm babasına ait. sunu taşımaktayım. Kumandam altındaki bütün kuvvetlerin de benim izi
bulunuyorlardı ve kendi.sine baba~ I mi takip edeceklerine büyük emniyetim vardır. 
l.;ıraktlğı büyük mirastan ancak Tıg- ..) re'ni!"I şarkında küçük bir toprak par- \,__ _ ________________ ,,,_, _____ ___ _ 

cası bırakılmı tı. Harp başladığı za
~an bu Ras General Santini'nin kar
şısında cephe tutmu tu ve Makalle'ye 
giden yolu müdafaa ediyordu. 
Diğer taraftan Güksa'mn ya1ruz 

Ras Seyyum'un kendi malikanelerini 
ele geçirmi§ olmasından değil. ayni 
zamanda siyasal bazı sebeplerden do
layı da Ras Seyyum'a düşman kesil· 
diği haber verilmektedir. 

Bunun süel kıymeti ne olabilir? Hiç 
şüphesiz evvela Makalle doğru ltal
yanlara bir geçit verilmiş demektir. 
Zira geçenlerde Fransız gazetelerinin 
cie yazdıkları gibi "Habeşistanın gö
beğine dogru giden anahtarlardan" 
biri de bu yoldur. Habeş prensinin 
bu hareketi ltalyanların Makalle ci
varındaki sarp tepelerdeki sıkıntılı du 
rurnlannı bir parça düzeltebilir. 

Siyasal manasına gelince: bu Prens 
eski Tigre hükümdarı Negüs Jan'ın 
torunlarındandır. N egüs J an 19 uncu 
:yüzyılın ortalarına doğru ltabeşistan
da ilk defa olarak ulusal bir birlik 
kurmuş olan hükümdardır. 

Bu haber teeyyüt ederse, I-Iabeşis
tam yormak, Habe§ cephesini zayıf 
düşürmek ve dahili karışıklıklardan 
da istifade etmek isteyen ltalyanlann 
tam aradıkları kudrette bir adam bu-

labildikleri anlaşılır. ltalyanlar tayya
ı elcrile attık lan beyannamelerde hal
kı Adisababayı tanımamağa ve hü
kümdara karşı isyana davet ediyorlar
dı. Bu meyanda Haile Se1asiye'nin Ha 
beş tacına meşru yollardan geçmedi
ğini ve yerini Ilabeşista!"I tahtına hak 
kı olan prenslerden birine terketmesi 
lazımgeldiğini &öylüyorlardı. Fran
sızların Fası ele gC)İrmeğe çalıştıkla
rı günlerde Mevlayi Hafize karşı 
tatbik ettikleri planları taklit etmek 
isteyen İtalyanların Ras Güksayı Ha
bcşistanda Krallar Kralı ilan etmele
ri ihtimal dahilindedir. 

Damadın 

Askerleri 
Asmara. 12 A.A. - Habeş impara

torunun damadı olup İtalyanlar tara
fına geçen Haile Sclasiye Güksa, İ
talyan hatlarına yanında yalnız l 500 
silahlı olduğu halde gelmiştir. 

Kendisinin on beş bin kişilik bir 
ordusu olduğunu bunun 6400 ünün 
Maka1lede bulunduğunu ve İtalyan -
!ar tarafına geçmek için kendisinden 
emir beklediklerini söylemiştir. 

GUksanın ve diğer ba§kanların İ
talyanlar tarafına geçmesi Doğu 

Tigre'sini baştanbaşa İtalyanların e
line geçirecektir. Çünkü İtalyanlar 
burada hiçbir mukavemete uğramıya
caklardır. Bilhassa Makallenin en kr· 
sa bir .zamanda zabtı beklenilmekte• 
dir. Güksa, kendisini İtalyanlara kar
şı harbe mecbur etmek için amcaza
desi Ras Seyumun 40 bin ki~ilik bir 
ordu ile ilerlemekte olduğunu ve di
ğer taraftan imparator da Adisababa· 
ya davet ettiğinden bir an evvel İtal
yanın tarafına geçtiğini bildirmiştir. 

Güksa'ya iltifat 
Ediliyor 

Asmara, l 2 A.A. - General dö Bo
no umumi karargahta Güksayı dostça 
kabul etmi ve bunun umumi karar
gaha gelmesi için emrine bir otomo
bil vermiştir. 

Giiksa imparato janın torunu oldu· 
ğundan şimdiki imparatorun tahttan 
indirilerek onun yerine namzet gös
terilmesi muhtemeldir. Bu baptaki 
siyasi mücadele bi.iyük bir nisbet da
hilinde askeri muvaffakiyetlere bağlı 
olmakla beraber İtalyan kuvvetleri • 
nin önümüzdeki yağmur mevsimin -
den evvel Adisababaya yetişebilecek
leri mümkün görülmüyor. 

S f • Ç k k J f • Adisababaya gelmesini bekleme e ır l ma s emzyor sine müsaade etmediğini bildir-
mektedir. 

l•ta 1 s f. . El · ı · kt n Elçi. Habeş hükumetinin, her yan e 1 rı ç 1 1 e hangibir tedbirine rizasiyle mu A 1 d ş G 1 d • • ta vaat etmiyeceğini ilave et • 

1 n 1, atoya ÖIÜ rÜ U rne~~~irvinci'nin bu aiyevi "e 

Adisababa, 12 A.A. - İtal -
yan elçiliği memurlarının ha -
reketi, dramatik bir mahiyette 
cereyan etmiştir. 

Elçilik işyarlan, durağa bir 
s~at geç gelmişlerdir. Elçi Vin
cı'ye gelince, elçilik binasının 
alt katındaki odalara kapanmış 
ve elçilik binasını ve m~mleketi 
terketmesi hakkında yapılan bü 
tün ihtarlara, hayır, cevabı ver· 
~~tir> Süel ataşe Kalderini, el -
~ının ~anında kalmıştır. Vak'a 
onen:ılı bir diplomatik hadise 
mahıyetini almıştır, elçiyi de 
beraber alarak saat 9 da hare -
ket etmesi Iazımgelen özel tren 
bu yüzden hareket edememiştir. 

İşyarların elçilik binasından 
çıkmaları üzerine, elçiliğin aske
ri muhafaza kıtaları, İtalyan ü
niformalariyle imparatorun sa -
rayına giderek Habeş ordusuna 
gönüllü yazılmak istediklerini 
bildirmişlerdir. 

Harp esiri 
Adisababa, 12 A.A. - Havas 

ajansı aytanndan: 
Bilindiği gibi, İtalyan elçisi 

kont Vincinin Habeş hükumeti 
tarafından yapılan tebliğe tev • 
fikan bu sabah saat 9 da hareket 
etmesi gerekti. Kont Vinci, gar 
da kendisini özel bir tren bekle-

diği halde, saat ı o da hala hare- Habeşistandan ayrilınamak ıs -
ketten imtina etmekte idi. ital- temesi, hükumetinden hareket 
yan elçisi, bu hareketinde israr emri almış olması dolayısile oil 
ettiği takdirde, harp esiri telak- hassa hayret uyandırmaktadır. 
ki edileceği tahmin edilmekte • Kor diplomatik, Vinci'nin bu ha 
dir. reketini tiksinti ile karşılamış • 

Binaya kapandı tırHabeş hükumetinin kendisine 
karşı olan itimadı saat 11 de bit 

Adisababa, 12 A.A. - Reu - miş olduğundan hükumet her 
ter ajansı aytarından: dakika cezai tedbirlere müraca· 

Resmi olmıyan bir kaynak at imkanına malik bulunmak -
tan verilen malCımata göre, kont tadır. 
Vinci ile Caldariani, elçilik bi - Bir ~atoya götürüldü 
nasına kapanmışlardır. İtalyan Adisababa. 12 A.A. - İtal • 
elçi.liği i~in~i sekreter~ Değ:e - yan elçisi Kont Vinci ile ataşe 
netı, trenın ılk hareketınde fırar ·ı·t r Caldiriani ekilikten çık-

. - . rl k" ı·ı . mı ı e 
et~ı~m en, ta ıp ec ı mış ve çar· , mışlar ve muhafaza altında Ras 
şı ıçın~~ ya.kalan~rak tekrar ga- Destanın müstahkem şatosuna 
ra getırılmış ve ılk trenle sev • göturülmiişlerdir. 
kolunmuştur. El ·ı·k k t ld 

Adisababa, 12 A.A. - Havas ~I 1 <l pa 1 1 
ajansı aytarmdan: Adisababa, 12 A,A. - Dış 

Kont Vincinin elçilik binasın- Bakanı, İt~lya . elçisi.nin zorl~ 
da tahassun etmek niyetinde ol- hudut ~arıcı _e<lı~medı~çe ken~ı 
duğu hakkında bir yayıntı do· arzusu ıle gıtmıyecegme daır 
taşmaktadır. gönderdiği cevapta kendisi ve 

. . ·ınadı katibi için hususi bir yer ayrıl -
Sefırın <lığını binaenaleyh mektuhu ge-

Adisababa, 12 A.A. - İtalya tiren adamla birlikte yola çık • 
orta elçisi Kont Vinci, Habeş hü masmı bildirmiştir. Bunun üze
kumetine verdiği bir mektupta, rine elçi ve yanındaki katip ~e • 
Habeşistande kendi arzusu ile faretten çıkmışlar ve Has Desta
kalmıya karar vermiş olduğunu nm müstahkem şatosuna götü -
ve elçilik emrindeki iki te ~im rülmüşlerdir. i tal yan elçıliği ka
memurunun iç Habeşistandan paulımştır. 
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Tayyaer Piyangosu Çekildi r-... AK.R.J::!JLM J .. S#t-'I 

Dünkü Çekilişte Kazanan Fransaya ithal Edilecek Yumur
!!~'J.!~~~alnarı 8,!~~·~~r.~~ 3200 

talarımızda Aranan Şartlar 

Tarihi Kıymeti Haiz Bir 
Tekne Bulundu 

13065 299 !~~ 1
3
13

4
5
32

1 14
50
5

6
1
3
7 2

1
1
9
2
4
9
1
3
1 22~439534 Fransaya ithal edilecek yu • ihracat ceman 18370 kiloyu bul 

.. murtalarm evsaf ve şeraiti hak muştur. -
20 numara atağı 20 numara yu-

karı 150 fer lira alacaktır 

20000 lira kazanan 

12675 
20 numara afağı 20 numara yu-

karı 150 ter lira alacaktır 

2000 lira kazananlar 

28665 15227 
1500 lira kazananlar 

16833 9668 5411 
1000 lira kazananlar 

)8882 3385 7962 21315 
1013~ 2674 22701 23959 
28917 

200 lira kazananlar 
13682 25923 20244 26333 3840 
8827 18554 20134 24093 29406 

18235 .l1036 11704 8324 5907 
2966 21544 28987 1333 8383 

28148 12841 8377 4004 957 
9473 26622 1601 14646 1935 

18116 272 10170 2043 28049 

70 lira kazanan!ar 
27963 18101 19309 22582 189 

2117 1068 12326 11658 2166 
29383 26851 18246 7895 ı 125 

6150 25088 ısı; 6951 292 
2272 27295 2011 22914 19770 
2771 11567 18342 26448 20564 

19869 7647 24808 4778 13006 
18105 19249 26974 17968 25622 
23251 1079 21369 19278 15788 
20487 10461 16438 10256 2836 
27478 17696 S399 3768 16123 
22343 29883 7892 9942 25106 

7399 11469 28024 5890 14202 
15244 6798 11499 28460 10685 

1367 323 26106 10227 6318 
17755 19174 20947 29089 5770 
8040 28506 18266 28060 29451 

23131 6803 25232 3933 13730 
20017 24702 23379 1393 7090 

6642 20848 21670 19200 28807 
6473 10773 17653 16723 11623 

15362 8376 9542 24756 2305 
12220 23856 9742 5160 12Q52 
24 65 ~913 455 4586 6570 
12 16 26378 26012 21 fı.16 

50 lira kazananlar 
829 16139 26905 6685 1995 

24322 5S26 23600 17669 4256 
29787 15653 18280 24749 18199 
18530 24387 9550 9651 17045 
1271 16337 11529 27695 8288 

10689 23469 723 2765 23231 
22766 17315 18213 5147 17354 

5776 9447 26950 11939 29540 
4055 17900 21798 17423 4845 
g2sı 17550 13282 25288 2309 
3077 6710 21295 8519 3103 
7003 19664 12014 1233 17308 
4529 9945 21796 15558 9624 

20425 21458 28465 15381 19763 
l52i0 16933 21514 21829 22976 
23756 22630 22274 7868 29933 

4260 27334 16914 1038 26582 
6297 26780 129 g 26521 3!H 

20318 21873 26659 18812 5898 
';7350 29455 ı1ıs8 17618 289i3 
28244 15908 2647 13241 27563 
249i6 20927 8712 5243 1622 
12580 2611 65 29569 21610 J 
20376 21693 19328 18711 11412 
2392 15352 9661 9394 18083 

J9428 18711 11412 2392 15352 
9661 9394 18083 25687 2222 
?942 6586 18327 19187 129141 
15504 19854 16533 1091 15642 

27065 28600 2i10 20007 28294 
6246 29264 822 24392 23293 

24072 sıo.s 2047 19338 2.5105 
24084 1922 12558 7911 25330 

5454 28850 8235 24536 19607 
22954 3534 7460 29816 6051 
29068 23171 27215 25815 5852 
17290 28603 13689 3948 23828 
19671 2335 20923 27317 20444 

8250 207i8 18363 10 66 25381 
2053 2215 19830 1799i 3670 

26170 26733 21537 2702 18769 
6622 12457 5966 19334 67948 

21151 

40 lira kazananlar 
9147 11385 24088 27086 19533 

24680 666 26270 18643 23787 
ı 5161 16855 29909 ]8319 22117 
27985 234-4 18219 22117 27895 
23474 18278 5094 19646 21127 
8539 27660 21641 9873 15550 

19894 25639 3049 29781 5808 
28492 21723 20910 20097 25881 
27511 2640 22043 20333 5627 
27232 24533 2446 22844 29400 
28511 14770 13540 23659 27863 
3134 8791 8532 29449 26945 
1082 26460 1565 8847 8945 

464 3048 25921 20492 18578 
6857 14521 11326 3093 25474 
7952 25217 9572 6157 23444 
5346 10354 24643 200 12801 
3630 20791 22355 26986 7581 
4225 9511 7016 3217 5549 

l 87'4 7566 801 10939 28265 
22171 27777 27162 119 2 11692 

6397 2793 812 9080 14032 kında son günlerde yeni bazı ka 
10806 10954 26315 10842 29839 

761 25091 5210 29053 4507 rarlar ittihaz edilmiştir. Türko 
21232 24910 19973 19880 13425 fis merkezince ilgililere bildiri 
26099 23504 28162 6668 11714 len bu kararlar yumurtacılarnn 
28896 1007 308 7348 21897 zı cok yakından alakadar etmek 

. 
-
ı 

-
8553 4664 ı 7422 28360 9529 tedir. Bu kararlan ve Paris yu-

19288 6325 1888 17825 5191 . 
25355 21119 6055 20390 23506 murta pıyasasmın son durumu· 
13902 8796 20849 13748 2257 nu bildiriyoruz: 
23654 21112 13607 5930 14993 "Paris piyasasında yumurta 
28871 17937 25984 15136 4614 üzerinde muameleler sükunetle 
l8924 22807 16169 3810 l8095 cereyan etmektedir. ithalat mik 
28367 3328 1Sl13 ı 4o3o 3916 tarının azhgwmdan dolayı fiat • 

1668 6058 1205 12300 10519 
22622 7885 24617 19781 23115 larda yükselme istidadı görül • 

7024 29623 20066 t52J5 ı 7-087 mektedir. Türkiye ve Bulgaris-
1718 5846 21867 20582 6998 tandan bu haf ta zarfında yu • 

18268 10351 15958 11394 43ı20 murta ihracatı görülmemiştir. 
27168 26621 28587 10403 23112 Fransa müstemlekelerinden ge -
12671 12383 29751 4097 4287 
ı 694 7 5241 2sso 28991 29886 len miktar ise 41 O kiloya baliğ 
15137 llll6 29S 17802 13057 olmaktadır. Fransaya ithal edi • 

4693 29548 3296 6846 1-4466 lecek yumurtaların evsaf ve şe-
28455 12320 16753 11268 15251 raiti hakkında son günlerde ba
?3054 14705 22201 17442 25006 zı kararlar alınmıştır. Bu karar-
12095 2206'3 25597 12587 29238 lara nazaran: Fransaya ithal 
9872 18778 27374 19711 3728 
ıo103 7493 29174 29590 8597 edilecek yumurtalar parlak ve 
28974 25547 11257 2806 7085 temiz bir halde olacak ve kınk 

1557 983 20337 10499 27286 çürük olmıyacaktır. 
ı 599 25724 13685 4395 23668 l _Teşrinisani ile Şubat ayı 

2~~~~ 2
:;:; 

2 ~~~~ 2~~~~ 206~! devresi arasındaki yumurtalar 
10927 5670 18431 1876 1ı76 da hava boşluğunun derinliği 
24521 25711 6909 22699 13165 5 milimetreyi bir Mart ve Teşri-

3196 12497 2278 16964 11389 nievvel nihayeti devresi arasın· 
741 9862 271 s 1759 13030 da bulunan yumurtalann hava 

5019 12036 12836 27835 4071 boşlug-u ise 7 milimetreyi teca. 
12907 4259 23655 14110 21068 
7208 ı 6880 26065 ı9ı 0 14450 yüz etmiyecektir. Ancak bu yu-

18183 20511 22803 23916 26715 murtalar taze addolunabilir. Ha 
20 14 725 26213 9249 28483 va boşluklarının hududu belli 

2706 l 1524 434 5765 23277 olmıyacaktır. 
24076 12371 3867 29154 7594 y b 

9830 18070 21870 6865 10725 umurtamn eyazı tamamen 
l 0640 19541 952 1 24205 2567 3 berrak olmalıdır. Sansı ise yu • 
ı 7468 1825 21344 8890 26579 murtanm tam ortasını işğal ede-
5850 13026 27485 2221 18928 cek ve şeffaf bir halde buluna • 

22859 17858 7417 12215 23972 caktır. Bu şeraiti haiz yumurta 

50.000 lirahk 
müklfat 

tar sikletlerinc göre tasnif edil
dikten sonra ambalaj yapılmak 
üzere sandıklara konacaktır. 

Ambalaj sandıkları yeni, ko-

Tütün Piyasası 
Hararetlendi 
Muğla, 12 A.A. - Bu yılki 

tütünler fevkalade derecede 
güzel ve 2506 numaralı. kanuna 
uygun olarak işlenmiştir. inhi • 
sar idaresinin bu sene fazla tü
tün alacağı gibi diğer kumpan· 
yaların da piyasayı hararctlen
direceği umulmaktadır. Kum • 
panyalar köyleri gezmekte ve 
tiitünleri kapatmaktadır. inhi -
sar idaresi tütünleri ambara 
koymak işleriyle hümmalr bir sü 
rette uğraşmaktadır. Bu yılki ü
rünün birinci sınıf tütünlerin 
yüz kuruştan fazlaya satılacağı 
ve piyasanın da ayın onbeşine 
doğru çalışması kuvvetle umu • 
luyor. 

Mahsullerimizin 
Fiyatlarını kıranlar 

Ekonomi Bakanlığının ulusal 
ekonomiyi korumak maksadile 
mahsullerimizin fiatlarmı lü -
zumsuz yere kırmakta inat eder. 
spekülasyonislcri teşhir etmek 
kararını verdiğini yazmıştık. 

Haber aldıgımıza göre, İzmir 
Ticaret odası, bu yolda şu kara
rı almıştır: 

Mahsullerin fiatı üzerinde kı· 
rıcı spekülasyon yapanlar, mah· 
sullerimizin fiatlarını kırıcı ha
vadis çıkaranlar ve mahsulleri· 
mizin kalitesi hakkında yalan 
haberler yayanlar Ticaret oda • 
lan kanununun be inci mad • 
desine göre cezalandınlacaklar
dır. 

BORSA 

Unkapanında üc mihraplı ca
mi civannda tarihi kıymeti olan 
bir tekne bulunmuştur. Bu tek
nenin Konglomerat denen kıy
metli taşlardan yaptldığı anla • 
şılmışur. Teknenin iki bin yıl ev 
vele ve Bizans devrine ait oldu
ğu müze memurlan taraf mdan 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Ankara 8. A . A. - Hava tehlikesi
ni bilen üyeler li tesi: 

M. Hakkı Şakırzade 50; Ahmet 
Refik, yemişçı 30; Elyazar Roditi 25; 
Po.iço ve Saban 50; Zihni 25; Mu
ammer 20; Ra(ael Suhami ve k&rdcı· 
lcri 20: S. D. Diyamandidcs 100: 
Anadolu lnki af Şirketi 500; Yuda 
Alkolombri 100; Sabri Şeker 100; 
Mehmet Tevfik 7 5: Bohor Kohen 
400; llya Yafc ve ogulları 50; Ah
met Palanduz· 25: Sturugo Krespin 
50: Moreno Margonato l 00; Şükrü 
Yageı 50: Abdullah Omcr Mıdillili 
250: Ahmet Cemal Sipahı 50: Raşit, 
Piriştınclı 100, Abdurrahman Neca
ti 30. 

Not: Yukarıya isimlerini yazdığı· 
mız Uycler, üye oldukları halde bu 
paraları hava kurumuna ayrıca ba
ğıfhyanlardır. 

Ismini bildirmek istemiyer. bir zat 
600: Tevfik ve şürek&sı 40: Varo:ı 
Sadaka 20; Abdullah Hilmi \Jzmelek 
25. 

tesbit edilmiştir. Bu taş tekne A• 
yasofya müzesi bahçesine geti" 
rilmiştir. 

Teknenirt iki taraf mda oyma 
büyük yılan resimleri vardır. Yı 
lanlann başları tekneden su içer 
vaziyettedir. • 

T..&N 
Gündelik Siyasal Gazete 

TELEFON ( YazııJleri.: 24319 
ldar~ itlen : 2•310 

TELGRAF: .. 1AN., ıatanbu 

Bir ayhk 
s 
6 M 

1 vılhk 

ABONE 
TtMı:ıye tçhı Dıııarı lcın 

Lira K. Lira K. 
ı .so 
4-
7 so 

14 -

iLAN 

. -
l4 -
28 -

llinlar içın ilancılık S rketlerlne mü 
racaaı edılmelidır 

Kuc;uk ıllnlar dotrudarı dotruye 
ıdarcmıı:ce ılmabılır 

Klkuk ıllinlarm 5 aatJrlıtı bir defaldı 
30 lruruıu.u S tatırdan fazlası ıcin U· 
tn baıına 5 kuru~ ıhn11 Bir defadan 
ruıa ldn •elr<lndan r,, 10 hıruıı lndır11ır 

En son çekilen 50000 liralık milka· 
(at &Jağıdaki 100 numaraya isabet et· 
mi tir. 

kusuz, kuru bir halde olacak ve ~~ 
6-13 milimetre kalınlığında tah- 12 Birincite,rin Cumarteei 

Ankara, 10. A.A. - Hava tehlike· 
ini bilen Uyelcr: 

ZA Yt - Galata İthalat gümrüğü· 
nün 3124 numaralı 2·8-935 gUnlil be• 
yannamesine ait 302454 numaralı 2• 

8·935 günJü makbuzun zayiinc meı,. 
ni ycnısını çlkaraeağ.un an ;·l ma 

15684 
Zl543 
Z3735 
8673 

14271 
10698 
3284 

966 
20347 
19697 
17323 
11246 

2475 
14751 
29680 
14741 
9933 

14899 
18911 
2376 

15485 
l967S 
26495 
20661 
23628 
22467 
18429 

6112 
5338 

12655 
12799 
5132 

14761 
24583 
24143 
6913 
2076 

24905 
17658 
11346 

13133 
14028 
27396 
3646 

13270 
28964 

1950 
5408 

27621 
1960 

13569 
23914 
25769 
24520 
27655 
27531 
27665 
27571 
2365 

27444 

26428 
3305 

16749 
23287 
2696 
7012 

14198 
27222 
25221 
12793 
8892 

22801 
14979 
10355 
19971 
2425 

27077 
21057 
5713 
3850 

3047 
933.5 

15997 
29983 
13035 
21771 
21961 

7173 
6613 

15182 
9133 
6105 

25678 
2727 

12100 
25"191 
16958 
26679 
13846 
28734 

Bir albaya da 30 bin lira 
çıktı 

Albay Faik 

13065 numaralı bilet1n sahibi 
Yıldız harp akademisi muallim· 
lerinden kimyager doktor Al • 
bay Faik 30 bin lira kazanmış. 
tır. Bayi tek kollu Cemal. Al • 
bay Faik'e dün ikramiyesini Ö· 
demiştir. 

DOKrOR 

Ruıçu- ıu Hakkı üzeı 
Galat.asarayda Kanzuk eaahaneaı 
ka11ıııında Sahne sokağında 3 nu· 
maralı apartrmanda 1 numara. 

talardan yapılmış bulunacaktır. 
Sandıkların kenarları da 25 mi· 
liınetre kalınlığındaki tahtalar -
la takviye edilecektir. 

Sandıkların eb'adı: 
sandıkları genişlik 50 
yükseklik 25 uzunluk 
santim olacaktır. 

büyük 
santim 

165-175 

Küçük sandıklar genişlik 50 
santim, yükseklik 15 uzunluk 
165-175 santim olacaktır. 

Büyük sandıklar ikiye aynt -
mış bulunacak ve her kısımrla 
720 adet olmak üzere 1,440 adet 
yumurta bulunacaktır Küçük 
s~ndıkların her kısmında ise 
360 olmak şartile 7 20 yumurta 
bulunacaktır. 

Her andıkta ayni tasnife da· 
hil yumurtalar bulunacak ve 
sandığın üzerine ihracatçının 
markası ile tasnif işareti görü -
lecek tarzda yazılmış buluna · 
caktır ... 

Borsada muamele 
gören maddeler 

İstanbul tecim ve zahire bor
sasında muamele gören madde
lerin dünkü fiatları şudur: 

Yemlik arpa (çuvalı) 4,05 -
4,10 kuruşa kadar 25 ton, yem
lik dövme arpa 3,24 kuruştan 
100 ton, sert buğday 5.25-5,32,5 
yumuşak buğday 7 .22.5 kuruş -
tan, mahlUt buğday 6, 7 ,5-6,32,5 
kuruşa kadar 674 ton. fındık 
Birinciteşrin malı 48 kuruştan 
ı O ton, kepek 2,05 kuruştan 
2,250 kuruşa kadar 4900 kilo, 
sarı mısır 4,05 kuruştan 4,10 ku 
ruşa kadar 37 ton, Anadolu ı.,r. 
kımı yapağı 50 kuruştan 655 
kilo ve oğlak malı tiftik 7313 
kuruştan 80, 14 kuruşa kadar 
21527 kilo. 

Taze mal yumurtanın yarım 
cift sandığı 23-24 lira arasında· 
dır. Gelen mal azdır, mevsim 
sonu yaklaştığı için fiatlarda 
yükselme istidadı vardır. 

Buraanın ,e~ali ihracatı 
Bursadan Türkofise bildiril -

diğine göre, bu yıl içinde mey • 
veler içerisinde en fazla şeftali 
ihracatı yapılmıştır. Yafaya 
4200. Hayfa ya, 3270. f skende • 
riyeye 6100 kilo gönderilmiştir. 

< 

PA RALAR 

Aüa C.t111 

Stcrlın 6lS.- 617,-

Dolar 124.- 126.-
20 Pr1.nıtt franıı 165- 168.-
20 Lırct 176.- ıso.-
20 Bcldka frangı so- 82.-
20 Drahmı 22- 24.-
20 hvi,re fr, 815.- 818.-
1'1orin 82- 84.-
20 Çek Kuron 93.-- 96.-
Avusturyı illin 22.- 23.-
Mark 33- 34.-
Zloti 22,SO 2•.-
Pcngo 24.- 25.-
20 Ley 14.- ıs.-
Leva 22.- 24.-
20 Dinar S2.- S4.-
Ycıı 34.- 35.-
lıveç Kuron 31.- 32.-
Altın 942.- 944.-
Mecidiye S2.75 53.25 
Banknot 232.- 234.-

ç EK LE R 

P.1n& llzcrtnc: 
1nclliı Jlraaı 
Dolar 
Liret 
Belıı 
Cenevre 
Leva 
Slonn 
Çclroılovak kuronu 
Avusturya 
Pczcta 
Mark 

Zloti 
Penıo 
Le1 
Dınar 
Yen 
Çerao•e 
t.veç kuronu 

ESHAM 
~~-

h Bo.nkaaı MQ. 
" N. 

" H H. 
Anadolu% 60 

.. % 100 
ŞırkcUhayrlye 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Tcr\cos 
Reji 
Aılan Cımcnto 
Mcrkcı: Bankası 
Oımanlı Bankaıı 
Telefon 
İttihat Detlrmcncllik T,A,Ş 
Sark Dcttrmenleri 
$ırlr Merkez ltczıneai 

Kapu11 

12.05.50 
617-

0.70.41.SO 
9.75.&6 
4.71-
2,44.-

64,02 
1,17,46 

19.14.50 
4,10.34 
5.80,65 
1.97,50 
4,21.-
4 .Sl.40 

63.77.55 
34.96.3! 
2.71.30 

10.91 
3.14,!0 • 

92-
9,SO 
!MlO 

23.-
38-

15' 
22,50 
7.-
14.~0 
2 15 
6.25 

58.-
22-
tı.-
8,-
0.70 ·-ıSTiKRAZLAR 

Türko :Borcu l 
.. lI 

.. .. lll 
Erıanl 
laılkraıı dabıli 

25,30 
22,70 
23,30 
9!>-

. 95.-

Hilmi GUrgan 200: Anafri 20: Akif 
Sadı.kndc 25: 4v,11.1;.. Mu tafa 20; 
Mus llfa aik 10, b dc'falık; Davıt 

Aman 20: Ccritıadc !!mail SO. bir 
defa1ık; Nuri Hancı 20; lııak ve Al
bert Bahar ZO, bir defalık: hak ve 
Albert Bahar 20: Mehmet Emin Ali 
20: Omer Stafi 20: Burhanettin 20: 
Ncstlc And Anglo Suis Konden Sed 
Milk T. U. Ş. 150; La Nasyonal Ha
yat Sigorta A. Şirketi 50, bir defa· 
Jık: S. Sual 24; E. Z. Barhanedda 
24: F. Apkcr 24; M. Adnan 21,öO; 
Istefan 20, bir defalık: Pandeli 20: 
Doyçc Bank Beyoğlu Şubcıi 20: 
Frans Rais 20: Nesim 1. Fahri 20; 
Kosti 20; Piyer Marsiyc 20. 

Deniz yolları 
iSLETMESi 

Acenteleri : Karalr~y KöprDbaf' 

Tel 42362 - Sirkeci M llhilrdar· 

111111 ı:ade Han. Tel. 2?740 111111 

Trabzon yolu 
KARADENiZ npuru 13 Bi

rinciteşrin PAZAR rr:ıo eaat 

20 de RIZEYE kadar ''6370,. 

iskenderiye yolu 
lZMIR vapuru 15 Bırinci 

teırin SALI gfinO eaat 11 de 
İSKENOERIYE'ye kadar. 

•• 6371 .. 

buzun hükmiı yoktur. İHSAN 

PiYANGO 
Ugur Gişeleri 
Gene bUyUk lkra miyeler 

kayna§ı olmuştur 

Koşunuz. 

Koşunuz .. 
Koşunuz. 

Zengin olmak isterse• 
nlz UGUR gişelerine 

koıunuz. 

UGur Gişeleri 
Karaköy • Cat)aloAlu 

""Her aktam: Harblyed&4 

BELVO 
Bahçen salonunda saz de•a?!I 
etm~ktedir Telefon: 49191 
~~~~~~~~~~-

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
~ Türk ı Hava Kurumu i 
~-= Büyük Piyangosu 1 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmıştir 9 
Yeni Tertip Pllnını görUnUz 

1. el Ke9lde 11 • 2. el Te9rln 935 dedir. 

Büyük ikramiye 
25.000 Liradır 

eAyrtca 16,000, 12,000, 10,000 Llrahk ikramlyelerlt ~ 
- (20,000) Llrahk bir mUkltat vardır. ~ = ~ Rıhtırn--------10-_- =: Plinlar1 okuyunuz. Ve bu zengin plyangonu" iri 

Anadolu I ve lI Kupon kcı;ik 39.- = talilileri arasına giriniz. ~ 

TAHViLAT 
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latanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı i.linlan 

İzmir Müstahmek mevki 
kıt'atı için 14 ı 800 kilo bul
gur kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. İhalesi 
18-10-935 cuma günü saat 
15,30 da 1zmirde kışlada 
Müstahkem Mevki Satın
alma Komisyonunda yapı
lacaktır. Bulgurun tahmin 
edilen mecmu tutarı 15598 
liradır. Beher kilo Bulgur 
için ı ı kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. Teminatı mu
vakkata akçesi 1169 lira 
85 kuruştur. İstekliler Ti
caret Odasında kayıtlı ol
duklarına dair vesika gös
termek mecburiyetindedir
ler. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı kanunun Z ve 3 
maddelerinde V-' ~\irtname
sinde yazılı vesikalarla te
rninatı muvakkata makbuz 
larını ve mühürlü teklif mek 
tuplannı ihale saatinden en 
az bir saat evvel Komisyo
na vermiş bulunacaklardır. 

(324) (6129) 7769 . "' . 
Edremit Garnizonunda 

bulunan birliklerle Ayvalık
taki kıt'atm ihtiyacı için ka
palı zarfla alınmak üzere 
370 ton un eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahnlin bedeli 
3 7000 liradır. 17 Birinci
teşrin 935 perşembe günü 
saat 11 de Edremitte Tü
ınen Satınalma Komisyo
nunda ihale olacaktır. Bi
rinci teminat bedeli 377 5 li 
radır. Eksiltmeye girmek is 
teyenlerin birinci teminat 
Paralarının veyahut bu mık 
tardaki Banka mektuplariy 
le tahvilatlarmın ihaleden 
bir saat evveline kadar Tü
men muhasebeciliğine yatı
rarak eksiltmeye girmek 
şeraitini haiz ve ikalarla 
beraber Komisyonda hazır 
bulunacaklardır. Evsaf ve 
şeraitini almak veya öğren
mek isteyenler için Komis
yonun her gün açık olduğu. 

(325) (613~) 7770 
• • • 

Bursa Garnizonu için 
242000 Mudanya ıçın 
139000 ve Bandırma için 
212000 kilo Un satın alı
nacaktır. Tahmin edilen be
deli Bursanın 2 7 2 2 5 lira 
Mudanyanın 15637 lira 50 
kuruş, Bandırmanın 23320 
liradır. Şartnameleri Bur
sa Satınalma Komisyonun
dadır. Eksiltme 22-10-935 
salı günü saat 16 da Bur
sada Tophanede Satmalma 
I<omisyonu binasında ola
caktır. Eksiltme kapalı zarf 
usuliledir. Muvakkat te
rninatı Bursamn 2041 lira 
8 8 kuruş M udanyamn 1 172 
lira 85 kuruş Bandırmanın 
1749 liradır. Teklif mek
tupları 22-10-935 salı günü 
saat 15 şe kadar Satınalma 
Komisyonu Reisliğine veril 
miş olacaktır. (331) 
(6246) 7940 

* " * Bursa Garnizonu için 
432000 Mudanya için 
24000 ve Bandırma ıçın 
24000 kilo kuru Ot satın 
alrnacaktır. Tahmin edilen 
bedeli Bursanın 16200. Mu 
danyanın 900 Bandırmanın 
720 liradır. Şartnameleri 
Bursa Satınalma Komisyo
nundadır. Eksiltme 21-10-
935 pazartesi günü saat 16 
da Bursada Tophanede Sa
tınaln1a komisyonu bina
sında olacaktır. Eksiltme 
kapah zarf usuliledir. Mu
'7akkat teminat Bursarun 
1215 lira Mudanyamn 67 

Hele ŞUkllr 

y • f • m• k 
zevKlnl elde 

•iti 

Hayau artık tahammülfersa bir 
hal almıştı. Zira ıztırap veren ayak
larile yürüyemiyordu. R A D Y O 
SALT S banyolarını yapmağa baş 
ladığı vakittenberi kendisini hafif 
ve cevval hissediyor. Bu tuzla yapı
lan ayak banyoları sayesinde adale
ler kuvvetlenir ve ağrılar ve. şişkin • 
Jikler zail olur. En dar ayakkabrnız
la hiçbir ıztırap çekmeden istediğiniz 
vakit yiirilyebilirsini:ı:. Her eczanede 
satılır. 

Baylar, Gençler 

T U Dkl y i:.. 

s 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
Semti ve mahaUesi Sokağı 

388Z Yedikule Fatih Sultan E. Orta Y. Fabrika 

603Z 

6301 

6461 

6713 

5700 

6160 

6187 

6186 
4923 

4435 

1621 

217 

1627 

1628 

1629 

:Mehmet ve ç1kmazı ve Hacı 

Hasan 

Topkapı Bayazıtaga 

Topkapı Takkeci 

Kurtuluş 

Edirnekapı Çakıraga 

Kuzguncuk 

Eyüp Takkeci 

Kandilli İskele cad. 

Yenik8y Pana1ya 

Kurtuluş 

Burgazada 

Koc.a Muıtafapaşa Hacı 
Hamza 

Bostancı 

,, 

" 

Aksaray cad. 

Çırpıcı yolu 

Kurtuluı 

Yanaki kalfa 
kadiye 

E. Alaca bakkal 
Y. Alaca Çeşme 

İskele cad. 

Simitci 

E. Ayakiryaki Y. Teş

rifatçı ve yay köprüsıi 
Manastır 

Hacı Hamza 
Sarayönü 

Çatalçe§me 

Çatal5eşme 

Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

.. 
E. 6-8· 1 Q.JQ. Deri fabrikRsı ve 3352 kapalı 

32·34·42-44- müştemilatı 1-10 his. zarf 
4fi.. Y. 19-3-
18-20·2Z-18-
20-22 

E. 4Z Y. 42 Akşap dükkanın 1-Z 
mahallen 163 his. 

E. 21 Y. Zi 560 metre tarla 
13-13/ l 

E. 91·93 124,50 metre ar a 
Y. 77-79 

E. 16 Y. 12 57 metrt arsa 
E. 27 Y. 41 Bahçeli kagir hane 

E. ve Y. 80 metre arı;anın 
18 - 20 1-4 his. 

E. 24 - 26 Üstünde odaları olan 
Y. 14. 16 ahşap iki dUkkanın7 ,50· 

120 his. 
E. 14 Y. 18 Bahçdi ahşap hane-

ıss açık 

artırma 

3000 kapalı 
zarf 

380 açık 
artırma 

60 
2720 kapalı 

zarf 

40 açık 

70 .. 
nin 3-28 his. 45 

E . 4 Y. 2 Bahçeli ahşap hanenin 
26-147 his. 182 

E . 60 Y. 41 Bahçeli ahsap iki ha· 4100 kapalı 
nenin 97-120 his. zarf 

E. 29-31-33 Bahçeli ahşap hanenin 130 açık 
Y. 29-31·33 2-15 his. artırma 

ı 5 Mü. 24 7 metre arsa 280 •• 
harita 142 

15 Mü. 191 metre arsa 230 •• 
Harita 102 
15 Mü. 137 metre arsa 164 .. 
harita 66 

muessese 

BAK ER 
maOazalart kadar ucu7. 
ve her keseye eıverışı 
ıiyatlarla en iyi lngi iz 

marka 

MUŞAMBA 
ve 

T rench-Coat' 
arın zeng'n çeşitlerini 

takdim edemez. Fiyat
lar hakkında bır f kir 
edinmek için vitrinleri-
mıze tOtfen bır göz 

gezdir niz 
~ Beyoğlu lstiklil caddesi 

7751 

i 1 an 
Konkordato akdi için fıtanbul lcra 

Tetkik Merciincc iki ay miıhlct, ve· 

ri\cn Züccaciyeci Davit Somek ala· 

cakhlarına: Alacaklılarile Konkorda· 

to akdetmek ilzerc İstanbul İcra dai

resi Tetkik Mercii tarafından iki ay 

mehil verilen İstanbulda Ketenciler 
1 

caddesinde 24 numaralı mağazada 
ziiccaciye ticarctilc mü tegil Davit 

Somek'dcn alacağı olup ta muayyen 

müddet zarfında vcsaikinl lbru ve 

alacağını kaydettiren alacaklıların 

25-10-935 tarıhli cuma günü saat 16 

da İstanbıılda Yenipostahane cadde • 

sinde Tayyare Piyango idaresi sıra· 

sında Ksantopulu hanında ikinci kat· 

ta 14 numaralı yazıhanemde konkor

dato teklifinin müıakeresi için top

lanılması kararlaştırıldığından alacak 

lıların o gün ve saatte hazır bulun • 

maları lüzumu ve bu baptaki dosya 

ve vesikaları tckik etmek istiycnlerin 

de toplanmağa tekaddiim eden 1 O 
gün içinde yani 15 - 10 - 935 

tarihinden 24 - 10 • 935 tarihine 
kadar tatilden başka hergün saat 

16,30 dan 38,30 za :kadar yazıhan~
mc müracaat eylemeleri ilin olunur. 

İcra Tetkik Merciince bu işe me· 
mur edilen Komıser Avukat İhsan 
Riiftil. 

l•tanbuldan (Ok uzak olmı· 
yan Anadoluda biiyük bir mü
rseuenin çok çabuk yazan 

iki Daktiloya , ' 
l ı ı ihtiyacı •ardır TahıiUui Hgari 

orta olmalıdır Tıcari müeHe· 
1 ,, 1elerde çahımıt bulunanlar, 

muhabere i,Jerıne vakıf olanlar, Hiç bozulmıyan TEKSA YT pre
zervatiflerinden daima cebinizde bu
lunsun. Teksayt ancak orijinal zarf. d··r Stenoqrafı ve Almanca bilen· 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 21·10.935 tarihine tesa u 
larda satılır. 1903 

lira 50 kuruş Bandırma
nın 54 liradır. Teklif mek
tupları 21-10-935 pazarte
si saat 15 e kadar Satmalma 
Komisyonu Peisliğine ve· 

ı l•r tercıh olunacaktır•ar M••• 
~e~d e~n~P~az~a~r!!i!te!!si~g~ü~· n!!!!iı~s!!a~ai!ot i!iliii!4iitiii!e!ıııdiiiiii!ı!iir ·~Siiaiiiiitiiiiışiiilliiimiiiiiın;;;' iii!h•a~sı!!!ra!!!n-...~g~aiiiiyriiiiiiii_!m•üiı!ııibaiiiıııdÔ!'!il~b~oioıı!n!!'!!o!!isi~le~d!!ô-i r~!'!'!!!"'!!:!!!!!!!!!!~~~~"""'!!!"!J ı 

1 
100 _ 125 lıra dır. Mutawtal t"r· 
cümeihal ..., fototraflanle 15 

1 
., Teşrinien·t>le kadar mektup'•· 
, nn (Ş Ş • rumuı le lıtanbul 

1 
176 numerolu poıta kutuıu ad· 

rilmiş olacaktır. ( 332) 
(6247) 7941 

••• 
Erzincan Kıt'at ve Mües 

sesat ihtiyacı için bir Mil
yon Otuz sekiz bin altıyüz 
kilo arpa pazarlıkla ihale e
dilecektir. Muhammen be
deli 64912 lira 50 kuruştur. 

MO"D • EXl.RA 
braş bıçatı bütiln dunyadlı töb
ret kazanmışbr 10 tane<ri 5(1 

.,..._ kuru' Hu yerde sablır - • 

İlk teminatı 4868 lira 50 ........ ~~iiiiiiiiiilıiiiiiiiiii_..,,._ __ ~---· 
kuruştur.Şartnamesini gör- Hayatın neşesi 
mek isteyenler Erzıncanda Din~ olmaktır. 
Tümen Satınalma Komis-
yonunda hergün görebilir- HQRMQBiN 
}er.İhalesi 2'5 İlkte~rin 935 1 

saat ıs dedir. İsteklilerin TABLETLERİ 
belli saatte Erzincanda Ko
misyona gelmeleri. (334) 
(6248) 7942 

ıjl • * 
. Pınarhisar için 407000 

Yorgun vücutlart 
dinçleştinr 

iKTiDARSIZLIGI 
kilo 18315 liralık arpa ka-
palı zarfla eksiltmeye ko- ve 
nulmuştur. İlk peyi 13 7 4 li- Bel Cievşekli§ini 
radır. İhalesi 31 Birinciteş- ıradenr, Yl\f&mak ae.mnı ıade 
rin 935 perşembe günü sa- eder Eczanelerde bulunur ıs-
at 16 dadır. İsteklilerin Vi- tanbulda fiyatı 150 kuruş Taf-

ze Satmalma komisyonuna · ıilit için Galata Poeta kutu•u 
1255 

ihale saatinden bir saat ev- ·~~~~~~~~~~!!ı!-!!i-• 
vel gelmeleri.(345) (6347) 7716 

ADAP AZAR~ 
Şarbaylığından: 

1 - Kira müddeti 1 K. sani 936 da bitecek olan Be 
lediye oteli ve müştemilatından gazino, lokanta salonu 
bahçesile birlikte açık a:tırma suretile üç eneliği kiraya 
verilecektir. 

2 - Kiralama şartnamesi istiyenlere verilecektir. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 7'o 7 ,5 hesabile 174 

lira 50 kuruştur. 
4 - Açık artırma müddeti 9 Birinciteşrinden itibaren 

35 gün olup ihalesi 13 İkinciteşrin 935 çarşamba günü 
saat 16 da yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin bildirilen gün ve saatte Adapazarı Be 
lediye Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(6406) 

Milli müdafaa Vekaletinden: 
istanbuldaki Kuleli ve Maltepe liselerile Bursadaki 

Bursa Askeri Lisesinin 1 O ve 11 inci sınıflarına yeniden 
talebe almacaktır. Girmeğe istekli bulunanların bu mek
t!!nlere veya Askerlik şubelerine hemen 01üracaatlar1 i
lan olunur. ( 328) c 6165) 7ıtn2 

Umıımi neşriyat ve vazı işleri Müdürü: Etem izzet t41-:l\'1Ct.. 

Gazetec.1lik ve matbaacıhk T A. Şirketi, tsranlıııl Ankara cad

desi, 100.- Basrldıi'J \.rer : TAN mnth~;uııı 

ı ~ ruine ıönderilmesı. - • 
8079 

·~-~-!!...!i..~!!!i!!:z~!iiii!!i!!!!!!!!!~~io!!!i!~• 

ı ı Beşiktaş 
DiKiŞ YURDU 

!I B' k' d' 
11 

Talebe kaydı açıkur. ıç ı l· 

kişden başka ~pka çiçek, kor· 
sa ve boya işleri de ögretilir 

1

, Ayn Ucre.t alınmaz. Akaretler 
No 64. Telefon: 43687. 

78i2 

İstanbul İkinci İflas memurluğun

dan: 
Müflis Nlkola Gıılindirsiıı mas:ı"r· 

na müracaat eden Şcvktti., kaydrttir 
diği 223 lira 87 kuru un ve Leonida 
Kalaroni ve şUrekAsınm istediği ay· 
nca 300 liranın Altıncı !ıra •a kabu· 
ü t ve bu suretle sıra defterinin dil· 
ltılmeslne iflas idaresince karar ve

rilmiş olduğu ilin olunur. (15503) 

Be§inci İcra daireaindl'!n: 

Mahçuz ve parava çevrilme~ı ... e 

karar perilen pastırma lct"sme m 1 İ· 
nesi. kıyma makinesi 17-JO.OH r-

şembe günıi saat 8 den ı• b r 
vo~lu Galatasaray nofü k 

varı Tosbaga snk~k Nıı i " 

lacağından talip! rin cdnıı 
ilan olunur. < 1 ~501l) 
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K A Ş E ~ Bayanlar:COŞKUN:!~~·ı;m!~:~ük~~: 

,_ 
Iİ 

Çocu k Arabelarrnın Fevkall.de Sergisi 
200 modelden fa.da 

1 

' 

ŞA RK PAZARI BAZAR dU LEVANT 
' j Ticaret odasından 15 günlük yenl bir müsaade daha aldığı ve bu 

N E O K A L M 1 N A ( '· münasebetle. en ıon moda manto ve paltoluk yünlü kumaşlan fiyat-
lannda hakiki tenzilat yapıJdığım bildırir. 
Bazı mallarımızm fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

1 

314 latikJil caddesi 

Toptan ve Perakende satış~~ 
7917 

ı Krep döııin metrosu 70 kurUf Tafta ekstra metrosu 350 kuruş 

Grip - Nevralji - Baş ve diş ağrılan - Artritizm - Romatizma 
Krep birman ekstra 11 130 " VVelur suva1şapka icin" 200 ., 
Kr 2 O elur ang ez 

ep eaten " 4 " ropJuk 90 aant1m ende 22S " 1 

•ıııı•ıııı•ıııı•ııır ıııı•ını•ıın•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ını• 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer- • 
kezi Satınalma Komisyonundan: 

Krep Maroken ,. 240 " Emperime aua (parçalar 10() ·ila 
Krep moni'ol ,, 220 ,, 150 kuruş 

Fiyatlar maktu ve pazarlıkaızdıl'. 

COŞKUN MAGAZASI, Beyoğlu istiklal Caddesi 
iŞ Bankası Karşısında 

1 

il 
1 1, 

• 
8077 

ADAPAZARI 
Şarbaylığından : 

1- Şehir içme suyunun halihazır tertibatına göre ve 
yapılacak tesisata uydurulacak vaziyette J avela
projesi ve hesabı. 

ileride 
zasyon 

Merkezimiz için bin ila iki bin teneke benzin kapalı 
zarf usuliy le sa tın alınacaktır. 

.A- Tahmin bedeli Çift teneke 920 kuruştur. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız 

alrnır .. 
C - Eksiltme 18 Birinci teşrin 9 3 5 cuma günü saat 

15 de Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 690 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odasından 935 

senesine aid vesikalarını göstermeleri şarttır. 
G- Eksiltmeye girecekler saat 14 de kadar 

teklif mektuplarını mühürlü olarak komisyona vermele-
ri lazımdır. (5996) 7627 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer· 
kezi Satınalma komisyonundan: 

Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezi Ambarına teslim 
edilmek üzere 450 teneke benzin açık eksiltme ile satın 
ah nacak dır. 

A - Tahmin bedeli Çift Teneke 940 kuruştur. 
B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız 

alınır. 

C - Eksiltme 18 Birinciteşrin 935 cuma günü 14 de 
Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Sahil 
Sıhhiye Merkezi Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık seksiltme suretiyle olacaktır. 
E - Muvakkat teminatı parası 159 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odasından 9 3 S 

senesine aid vesikalarını göstermeleri şarttır. 
G- Eksiltmeye girecekler saat 14 de kadar 

Muvakkat teminat paralarını vezneye yatırıp makbuz-
larını almaları lazımdır. (5997) 7628 

Daktilo Aranıyor 
Maden Tetkik ve Arama Ensti

tüsünden: 
Türkçe, Almanca ve Fransızca iyi bilen kuvvetli bir 

daktilo işe alınacağından, isteklilerin Ankara'da Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsüne vesikalariyle müra
caatları. Bu dillerdeki yazılan icabında bizzat kaleme 
alabilen namzetler tercih olunacakdır. (2797) (6034) 

7695 

Güzel San'atlar Akademisi Di
rektörlüğünden: 

1 - Akademimiz Mimari Şubesine lise olgunluk sı
nacıru verenler, 

2 - Resim, Heykel Şubesine Orta okul mezunlan, 
3 - Tezyini san'atlar Şubesine Orta okul mezunla

riyle mıntaka ertik okulu, Üsküdar ve Selçuk kız ertik 
okulu mezunlan alınır. 

4 - Kayıt İşi Birinciteşrin başından 14 üne kadar
dır. Mimari ve tezyinat Şubelerine bu tarihden sonra 
talebe alınmaz. 

5 - Kaydolmak isteyenlerin aşağıdaki belgelerle 
birlikte her gün öğleye kadar Akademi İdaresine baş 
vurmalan. 

A - Direktörlüğe yazılı pullu dilekçe 
B - Sağlık ve aşı raporları 
C - Nüfus kağıdı 
D - Eyi halini gösteren belge 
E - Altı adet kartonsuz fotoğraf 
6 - Mimari ve tezyinat Şubelerine gireceklerin ka

bul sınaçlan 14 Birinciteşrin 935 pazartesi günü saat 9 
da yapılacaktrr. (6038) 7697 

Maliye Vekaletinden: 
Yugoslavyada mal terkeden Türk tebaasının malları

na mukabil alınmış olan tazminatın tevzii için teşkil o
lunan komisyon tarafından alakadarlara taalluk eden 
binlerce dosya tetkik edilmektedir. 

Komisyon mesaisinin neticesinde tazminatın şekli tev 
zi nisbeti gazetelerle ilan edilecektir. Komisyon kararı
na intizar eylemeleri ilan olunur. (2968) (6339) 

8096 

lstanbul Mıntakası Varidat Tahak .. 
kuk Müdürlüğünden: 

-
-

. 
l 

İstanbul Mıntakası Tahakkuk ve Tahsil Müdürlük 
leri ve Maliye Şubeleri için 162500 kilo Odun açık ek 
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 22-10-935 salı gi.ini.ı 
saat 15 te Dairemizde kurulu komisyonda yapılacak ve 
son pey layık hadde görüldüğü takdirde talibine ihale 
edilecektir. Taliplerin 12 6 lira 7 5 kuruş muvakkat te
minatı Vilayet Malsandığına yatınp makbuzile birlik
te yukanda yazılı gün ve saatte Komisyona gelmeler 
ilan olunur. ( 6183) 1ss3 

Yüksek Ziraat Enstütüsü 
Rektörlüğünden: 

-
-
-
1 

-

Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir senelik ihtiyacı olan 
aşağıda yazılı 7 kalem sabun, soda ve saire alınacağın
dan hizalarında gösterilen muhammen bedelleri üzerin 
den 24-10-935 perşembe günü saat 15 açık eksiltme 
ile ihale edileceğinden mezkur ihale saatine kadar mu 
vakkat teminatı tutan 186 lirayı Enstitü veznesine ya 
tırıp alacakları makbuzla idare ve ihale komisyonuna 
müracaatları. Parasız şartnamesini ve nümunelerin 
görmek isteyenler Enstitü İdare Müdürlüğünden iste 
meleri. (6221) (2898) 
Miktarı Kilosu Cinsi Fiatı 

4000-5000 
1000-2000 

150 
1250 
1000 

500 

150 

l 

" Kutu 250 Gr. 

Adet 

" 

,, 

Kuruş 
Sabun 32 
Soda, İstanbul Kristal 9 
Brasso 35 
Pırıl 25 
İstanbul Süpürgesi 2 5 
120-130 Santim uzun
luğunda Süpürge sapı 12,5 
Sifon Süpürgesi sapı 
ile beraber. 12,5 

794 

Ankara Emniyet 
Direktörlüğünden: 

işleri Genel 

3 

2- Sabanca gölünde HTokat deresi önündeki yar
Çark mevkiine kapalı mecra ile su isalesi projesi ve 
tı . 

dan,, 
hesaba 
3- Çark makine dairesinde şehrin mevcut ve ınu

su şebekesi planına nazaran istikbal için yapıl
aruri kuvvei muharrike tadilatı projeleri ve hesa .. , 
su kudretinin ölçülmesi. 

saddak 
ması z 
batı ve 

4- Şehirde yapılacak su kulesi projesi ve hesapları. 
Lüzumu halinde kullanılmak üzere suyun tasfi .. 

ait tertibat "Filitrasyon, Koagülasyon,, projeleri 
plan. 

5-
yesıne 

ve hesa 
6-
7-

Keşifname raporu. 
Fenni izahat raporu. 

Ada pazarı şehri içme suyu için yukarda 7 madde ile 
len proje ve hesaba tın yapılması 9-10-93 5 tarigösteri 

hinden itibaren 3 5 gün müddetle açık eksiltmeye ko• 
ştur. nulmu 

!hal e 13-11-935 çarşamba günü saat 16 da Adapazarı 
ye encümeninde yapılacaktır. Beledi 

Muv 
nn ihti 
projele 

akkat teminat miktarı 200 liradır. Talip ·olanla· 
sas vesikaları ve son beş sene içinde yaptıkları 
rin N afra Bakanlığından tasdik olunarak reddo· 

lunma 
rile bir 

dığını havi Bakanlıktan aldıkları şahadetnamele· 
likte ilan olunan gün ve saatte Belediyeye gelme• 
ti yenler şartnamesini Belediyedeij. ala bilirler. leri. İs 

(6407) 

1 
in hisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1119. 7 
müskir 

5 O Metre mik' abı 
at sandıkları ıçın 

muhtel if eb'atta kereste. 25-lQ-935 cuma saat 11 de 
620 metre mik' a bı Ci bali 
fabrika sı sandıkhanesi için 

y kereste. tam bo 1-11-935 cuma saat 11 de 

Yuk arda miktarı yazılı keresteler hizalarında yazılı 
saatlerde pazarlıkla satına alınacaktır. Taliplerin 

ameleri almak için hergün ve pazarlık için de tayin 
gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve mübaya
si alım satım komisyonuna müracaatları. ( 6365) 

gün ve 
şartn 

olunan 
at şube 

~ 

lsta 
Ye 

1 

nbul 3 icra memurluğundan: 
1 - Zabıta memurlarının 935 senesi elbiseleri için nlinli üc ehli vukuf tarafından tamamına 13470 li-

bir metresinin bedeli muhammen 425 kuruştan az met takdir edilen Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi ra kıy 
mahall 13000 çoğu 13500 metre Koyu kurşuni renkte elbiselik esi Hocazade ve Yeni sokağı eski 13 yeni 17 Na. 

kumaş 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksilt ili apartman açrk artırmaya vazedilmiş olduğun-- lu tevs 
dan 14 meye konulmuştur. -11-935 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 

2 - İhalesi 25-10-935 günü saat 15 de Emniyet İşle ya kadar dairede birinci artırması icra edilecektir. - ten 16 
ri Umum Müdürlüğünde teşekkül eden Komisyon Artırma bedeli kıymeti muhammenenin lj'o 75 ni buldu-
huzurunda yapılacaktır. 'r ... t kd. d ·· · · ·· · d b k ı kt Ak · t k 3 _ Sartna · K · d 1 gu a ır e muşterısı uzerın e ıra ı aca ır. sı a -

mesı omısyon ana ınır. dirde en son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere art-. 
4 -Eksiltmeye girecekler 50625 liralık muvakkat tırma 15 gün müddetle temdit edilerek 29-11-935 tari· 

teminat mektup veya makpuzla 2490 sayılı kanunun 
hine müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar keza 2, 3 eli maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
dairemizde yapılacak ikinci açık artırmasında artırma 

mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona 
bedeli kıymeti muhammenenin 'fo 7 5 ni bulmadığı tak· 

vermeleri. (291B) ( 62 72 ) 801) dirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri ı 
,~~~~~~!iiıii!!!!!!i!i~~!!!!!!~~!!!!ı!!- !!!i!~!!!!~~~~~llııı.. bırakılır. Satış peşindir. Artırmaya iştirak etmek isti yen 

!erin kıymeti muhammenenin ro 7 ,5 nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil Kal ıg raf i ve Oku 1 

Defteri Satanlara 
Türk Maarif Cemiyetinden: 
Cemiyetin Okul talebesi h;in basdardı§ı ve KUi· 

ı r tür Bakanhğının tavsiye ettiği her ~eşit defter 

1 
j ve kahgrafiterin sabş yeri ISTArtBUL MARPUÇ· 
, ÇULAR BOYACI HArt ALTHfDA 44 rtUMARALI 1 

, Maijazadrr. " 2959,, "6342 ,; 1 

• --"- ·- -- . 1 
• 8051 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktör
lüğünden: 

Okulumuzda yapılacak seçme sinavı günleri aşağıda 
gösterilmiştir. Namzet yazılmış olanların bu günlerde 
sabahleyin saat sekiz buçukta Yıldızda Okulda bulun
maları. (6322) 

14-10-935 Pazartesi : Riyaziye, tabiiye 
15-10-935 Salı : Edebiyat, lisan 
16-10-935 Çarşamba : Felsefe, İçtimaiyat, tarih, 

coğrafya soı7 

bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olnu
yan ipotekli alacaklarda diğer alakadararun ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzi
fiyeden müteve11it Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi be .. 
deli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat 
almak isteyenler 30-10-935 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak artırına 
şartnamesile 34-1964 No. lu dosyaya müracaatla mez
kur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 

(6413) 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları • 

Haydarpaşa - Adapazarı - Haydarpaşa arasında işle
mekte olan gezinti katarlarile Haydarpaşa - İçme - HaY"' 
darpaşa arasında işlemekte olan İçme katarlarının 20"' 
10-935 gününden itibaren işlemiyecekleri sayın halka 
ilan olunur. ( 6401) 


